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BARONIE

Sint Sevatiusgilde, Lieshout (fragment)
Reinier Pijnenburg (1884-1960)

MARKIEZAAT

Uw gildekleding en
toebehoren, perfect op maat
gemaakt in eigen atelier.
Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen,
hoeden (in vele modellen, kwaliteiten
en kleur) en gildekousen tot ver over de
knie (alleen bij ons verkrijgbaar).
Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)
ingeborduurd worden!
Alle door ons geklede gilden worden
ook door ons onderhouden!

Kerkstraat 20, 3930 Hamont, België
Telefoon: 00 32 - 11 - 44 52 58

Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54, b.g.g. 27 65 48 - 27 70 72
Internationaal Tel.: 0031 (416) 27 22 54

LEVENSBOOM

EDELSMEDERIJ
NOL COOPMANS V.O.F.
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF
HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER

GIET- SMEEDWERKEN
IJZEREN
RAMEN

EXCLUSIEVE INRIJPOORTEN

VOORDEURPANEEL

Wij zijn tevens leverancier van:
 Antieke trapspijlen
 Gietijzeren muurankers
 losse onderdelen voor poorten en hekken
(hekpunten, granaatappels, ringen, krullen, ect.)

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

GERSJES GIETIJZEREN RAMEN B.V.
Berkdijk 13A, 5271 SR St.-Michelsgestel, Tel. (073) 551 34 71
Fax (073) 551 69 68. Open: Ma. t/m Vrij.: 9.00-17.00 uur. Za. op afspraak.
Voor inrijpoorten uitsluitend op afspraak.
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Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
www.edelsmidpeters.nl
GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN
5632 PG Eindhoven, Kruburg 1a,
Tel.: (040) 241 85 86, Fax: (040) 241 20 78
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Het eerste nummer in kleur is in het algemeen positief ontvangen,
alhoewel er ook enkele negatieve reacties waren. Wij zijn drieënvijftig
jaargangen gewend geweest een zwart-wit uitgave te zien en het is
dus een hele omschakeling om alles ineens in kleur te bekijken. Het
kan bij sommigen pijn aan de ogen doen. Maar we zijn dan ook nog
zoekende naar een evenwicht in kleur die past en zorgt voor kwaliteitsverbetering. De kwaliteit zal zoekende moeten groeien tot een
blad waar we trots op mogen zijn. Nu de foto’s in kleur worden geplaatst is het van belang in wat voor een kwaliteit ze worden aangeleverd. Soms gebruikt men een heel eenvoudige camera en dan moet
de lay-outman er maar iets van zien te maken. Het is daarom dat
sommige foto’s er wat flets uitzien. Dus mensen: houd hier rekening
mee! Ook zijn er klachten over de bezorging. Het bestuur zal er alles
aan doen dit te verbeteren. In maart heeft men afscheid genomen
van Lau Huijbers, waarvan een verslag elders in dit nummer.
In het hart van dit nummer is de index van jaargang 53 - 2006 toegevoegd.
Inmiddels hebben alweer enkele gildenfeesten plaatsgevonden. De
komende tijd zullen zich nog meerdere kleurrijke taferelen afspelen
in verschillende plaatsen van Brabant. Laten we er een sportieve
strijd van maken die alleen de verbroedering en verzustering ten
goede komt. Opnieuw veel succes voor de komende tijd.
Peter van Kuijen
Foto omslag
Het schilderij van het Sint Servatiusgilde uit Lieshout heeft betrekking op een artikel dat verderop in dit nummer te vinden is. Het gaat
over een historische overdracht die op 14 april 2007 in Lieshout
plaatsvond. Het schilderij is in 1922 vervaardigd door Reinier Pijnenburg (1884-1968). Het artikel over de Jan Merkelbach Collectie
gaat precies hierover. Jan Merkelbach, de president van het gilde
in die dagen, is de man in het midden met de hoge hoed op. Op
de voorgrond ziet men de dieptrom uit 1608 met de vele schilden,
die de mannen in die tijd droegen. Deze dieptrom en het zilver zijn
onlangs, na vele jaren, weer het eigendom geworden van het huidige Sint Servatiusgilde. Trouwens, er is nog een ander werk van het
Lieshoutse gilde van zijn hand, met de titel ’Schutters in Lieshout’.
Pijnenburg werd bekend als ’De Brabantse Schilder’. Vanaf 1920
is hij zich gaan toeleggen op het schilderen van typisch Brabantse
onderwerpen, waarvan het gildenleven er een was.

HET KOST MAAR VIJF EURO
Het kost maar vijf euro om een advertentie van vier regels in
’De Gildetrom’ te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee
bent. U kunt de tekst, maximaal vier Gildetrom-regels, sturen aan:
Administratie De Gildetrom, Beukendreef 39, 5056 CA BerkelEnschot. Voeg het geld in contanten er bij.
Het onderwerp van de advertentie behoeft niet persé op het gilde
betrekking te hebben.
Mogelijke onderwerpen o.a.: de aandacht vestigen op een activiteit,
informatie vragen over een bepaald onderwerp, groeten of dankbetuigingen, of iets te koop aanbieden.

Sluitingsdatum inzenden kopij naar redacteuren afl. 2007/3
9 juli 2007 (verschijnt 2e helft september 2007)
Gildeschrijvers, lever uw kopij in, overeenkomstig de door de
redactie gestelde ’Richtlijnen voor het maken en aanleveren van
kopij en foto’s’. Dit boekje kunt u via e-mail toegestuurd krijgen
door uw correspondent of door de hoofdredacteur.
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REPORTAGE
Gildecongres 2007 Aarschot:

Verdraagzaamheid en
verantwoordelijkheid een
evenwichtsoefening
Door Tony Vaessen

Dagvootzitter Vic Wouters
Het was die 14e april nog vroeg in
de ochtend toen een collega gildebroeder me kwam ophalen, om met
hem naar het Gildecongres in Aarschot (B) te gaan. Na een klein uurtje rijden bereikten we de school,
waar al meerdere gildebroeders en
-zusters aanwezig waren. De koffie
stond klaar, dat ging er wel in. Er
werden vele handen geschud. De
penningmeester van de federatie liet
echter op zich wachten. We besloten toen toch maar te beginnen met
het uitreiken van de dagkaarten. Na
De koffietafel
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wat getreuzel kwam alles goed op
gang. De penningmeester was inmiddels binnengekomen. Hij bleek
te zijn opgehouden door landbouwvoertuigen of was het misschien de
verkeerde weg? Nadat ieder genoten
had van een kop koffie, werd op z’n
’Bels’ een stoet opgesteld. De trommen werden geroffeld en de vendels
gezwaaid, en zo gingen we op weg
naar de Onze Lieve Vrouwkerk.
Daar werden we opgewacht door
proost Dirk Hanssens, die voorging in de prachtige eucharistieviering, waarin het Koristenkoor van
Keizersberg, onder leiding van abt
Kris op de Beeck, de Missa Montis
Caesaris van Kurt Bikkenbergs ten
gehore bracht. Tijdens de homilie bracht de proost het thema van
deze dag al naar voren. Het offeren
op de trom en het brengen van de
offergave naar het altaar gaven het
geheel een apart cachet, zeker ook
toen een van de vendeliers een
korte vendelhulde bracht. Na de
zegen vertrokken de gildebroeders
en gildezusters in optocht naar de
congresplaats. De mensen voor het
nevenprogramma bleven in de kerk.
Zij kregen daar een rondleiding.
Denken en zien
In de theaterzaal opende de dagvoorzitter Vic Wouters, opperdeken

Prof. dr. Hugo Vandenberge
van de Hoge Gildenraad van Brabant, het congres. Hij gaf een korte
samenvatting van hoe dit veertiende
Gildencongres tot stand is gekomen. Ook de schepen van Cultuur
van de gemeente Aarschot heette
iedereen van harte welkom in zijn
mooie stad. Hierna kon het congres
beginnen. De eerste spreker was
professor dr. Hugo Vandenberghe,
senator. Hij had het voornamelijk
over de verantwoordelijkheid van
de politiek naar de mensen toe, en
dat vooral op de langere termijn.
Hij stelde het als volgt samen: ’Je
moet nu al over zaken na denken en
zien, van waar de mensen nog niet
wakker liggen’. Het was een goede
voordracht, want de aanwezigen
gaven blijk van ingenomenheid van
hetgeen ze gehoord hadden. Men
vond ook dat er verder over doorgepraat zou moeten worden, maar
ja de tijd…
Terrasje
Na deze eerste voordracht was het
tijd voor de koffietafel. Ieder ging
op eigen gelegenheid terug naar de

school waar de koffietafel gereed
stond. De tafels waren gedekt, maar
we schoven in de rij aan om via het
buffet de soep met broodjes in ontvangst te nemen.
De uitdeeltafels waren rijkelijk gevuld met verschillende soorten
broodjes, vlees, salades en kaas.
Jammer dat er geen gebruik werd
gemaakt van de andere verdeelpunten, want dan had alles sneller kunnen verlopen. Maar niemand was
iets te kort gekomen.
Het was die dag een hele zonnige
dag, zodat vele gildebroeders en
–zusters na de maaltijd naar buiten
gingen om te genieten van een rokertje in de hete zon. Rond kwart
over twee waren de meesten weer in
de theaterzaal aanwezig en kon het
middagprogramma beginnen, ook
al viel het voor sommigen niet mee
om aan de verleiding te weerstaan
een terrasje te pikken.
Evenwicht
Prior Dirk Hanssens opende als
tweede spreker de middag. Na een
inleiding van hoog literair gehalte,
vond hij het zelf hoog tijd om eens
met pijl en boog te gaan schieten. Na enige oefeningen stopte
hij er toch maar mee en gebruikte
hij de boog om zijn betoog duidelijker te maken. De boog is vergelijkbaar met de evenwichtstok van
een koorddanser, met aan het ene
uiteinde de verdraagzaamheid en
aan het andere de verantwoordelijkheid. Deze moeten in het midden
samenkomen om het evenwicht te
krijgen. Hij gebruikte de boog ook
om er een koepel mee te bouwen,
waarbij de metselaar weet dat in de
koepel en beneden onder de koepel
de krachten bij elkaar komen en dat
daar de sluitsteen een belangrijke
factor is. Een vernieuwde interesse
voor het verenigingsleven kan er nu
net voor zorgen dat verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidszin
weer worden begrepen als waarden
die elkaar wederzijds in evenwicht
houden.

mand die in een roeibootje over het
water voer en daar door een bende
jetski’s bijna overvaren werd. Het
was misschien wel wat overdreven,
maar het waren voorbeelden van
alle dag en toch moet je op een of
andere manier ermee leren omgaan.
Hij gaf zijn lezing de titel ’De grenzen aan de verdraagzaamheid?’ Het
woord tolerantie wordt dan vaak gebruikt, maar in hoeverre is tolerantie
voor de een, dat ook voor de ander
is? Een boeiende lezing waarmee
meer gedaan moet worden.

Prof. mr. Martin J.A. van Mourik
Tolerantie
Professor mr. Martin van Mourik,
de derde spreker van deze dag, begon de lezing op een provocerende
manier. De toehoorders waren allemaal wakker. Hij sprak over motorrijders die zondags over de dijk
reden met een hele hoop herrie
en daarmee de hele rust voor vele
mensen verstoorden, of over ie-

Na deze laatste spreker was het de
beurt aan dagvoorzitter Vic Wouters, om dit veertiende gildecongres
in Aarschot af te sluiten. Hij dankte
de sprekers, de mede-organisatoren
en de gildebroeders en –zusters voor
hun luisterend oor en nodigde hen
uit voor een receptie, aangeboden
door de stad Aarschot. Het was een
gezellige afsluiting na een boeiende
en vermoeiende dag.
Ik zie al uit naar het verslag van dit
congres, waarin we alle lezingen nog
eens na kunnen zien. Hopelijk gebeurt er ook iets mee.
n

Een oude bekende, Eugeen van Autenboer (midden)
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De receptie

De receptie

REPORTAGE
Samenkomst stichtingsbestuur Gildetrom en correspondenten

„Ge leert mekaor kennen onder
den eet”.
Ravenstein, een vestingstadje gelegen aan de Maas in de provincie
Noord-Brabant. Gesticht in 1360 door Walraven van Valkenburg, leenman van de hertog van Brabant, die aan de oever van de Maas een kasteel liet bouwen…
Peter van Kuijen
Afscheid
Het was daar dat het Stichtingsbestuur van de Gildetrom op zaterdag
24 maart 2007, samen met de correspondenten uit alle kringen een
samenkomst organiseerde met als
doel: nader kennis te maken met elkaar. In de afgelopen periode waren
nogal wat vacatures onstaan, die gelukkig weer snel ingevuld konden
worden. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om afscheid te nemen van Lau Huijbers
als secretaris/penningmeester en administrateur, en van zijn echtgenote
Corrie. Zij waren jarenlang een
voortreffelijke gastheer en -vrouw.

het klooster in Nederwetten, gelegen onder Nuenen. In 1997 verlieten de Augustinessen het klooster
voorgoed en werden de gebouwen
met de antieke inboedel overgedragen aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen.
In dit rustiek gelegen voormalig
klooster kregen de deelnemers een
rondleiding. Het maakte een grote
indruk hoe de zusters hier geleefd
en gewoond hadden.
In Ravenstein zelf werd een stadswandeling gemaakt onder leiding
van stadsgidsen, zij wisten veel te
vertellen over het verleden van deze
streek.

Historie
Het thema van deze dag luidde:
’Ge leert mekaor kennen onder den
eet,
of ge nou komt of gaot.
Ok ’n stukske historie hurt d’r bè.’

Diner
De dag werd afgesloten met een diner in het oude Veerhuis in Ravenstein. Tijdens deze avond richtte de
voorzitter van de Stichting de Gildetrom, Karel Berkhof, het woord
tot de scheidende secretaris/penningneester en administrateur. Hij
dankte Lau Huijbers voor zijn jarenlange inzet, vergezeld met een
presentje. Ook zijn echtgenote Corrie werd in het afscheid betrokken
door middel van een bloemetje, als
dank voor het gastvrij onthalen van
de bestuursleden in de afgelopen jaren.
In zijn afscheidesrede memoreerde
Lau dat het stil geworden was in

’N stukske historie… ja, en op wat
voor een historische plek kon men
elkaar dan eerst het beste ontmoeten? Juist, net iets buiten Ravenstein
op het voormalige klooster Soeterbeeck in Deursen.
In 1732 kochten de zusters Augustinessen het kleine landgoed den Bogaert in Deursen, net iets buiten
Ravenstein. De zusters moesten dat
jaar noodgedwongen verhuizen uit
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Rondleiding door Soeterbeeck.

Het diner…

Afscheidsrede Lau Hijbers.
Huize Huijbers. Het is stil geworden met telefoongesprekken, postbezorging en op de eerste woensdag
van de derde maand, wanneer het
Stichtingsbestuur bij elkaar komt.
Het is ook stil geworden, omdat De
Gildetrom uit het dagelijkse leven is
verdwenen.
Maar daartegenover krijgen zij nu
meer tijd voor elkaar, de kinderen
en kleinkinderen.
De spreuk die Lau koos toen hij in
1966 koning werd van zijn Gilde
van Sint Antonius en Sint Sebastianus laat hij nog steeds gelden. Deze
luidt: ’Dienen in vreugde’. Als gildebroeder moet je je inzetten voor
het gilde en voor elkaar, want dat is
een gildebroeder verplicht. En als je
daarin een echte broeder bent en
broeders ontmoet, schenkt dat
vreugde.
Hij kon met een gerust hart afscheid
nemen van het stichtingsbestuur,
want hij laat De Gildetrom in goede
gezondheid achter. En dat De Gildetrom leeft, was af te leiden uit het
eerste nummer van 2007, dat in full
color verscheen.
Hij dankte de aanwezigen voor de
vriendschap en de hartelijkheid,
maar vooral voor de inzet van gisteren, vandaag en morgen…
n

OUD NIEUWS XXVI
Berichtfragmenten uit de Meijerijsche Courant
uit de periode 1890-1915, vergaard door Johan Oomen.
Statum, Sint-Jorisgilde (deel 2)
24 september 1907:
Voor de jubilarissen waren drie prachtige erebogen opgericht. Om tien uur
’s morgens werd een mis opgedragen uit dankbaarheid.
Daarna trok de gilde rond en werd „op feestelijke wijze
de dag verder doorgebracht.”
30 mei 1908:
Het gilde hield een schietwedstrijd met het geweer op
de boom.
1 juli 1908:
Op maandag hield de gilde een onderlinge schietwedstrijd „op den boom ten koffiehuize
van den heer Jan Jansen. Prijswinnaars worden vermeld.
21 juli 1908:
Weer onderlinge schietwedstrijd met vermelding van
de winnaars.
18 augustus en 10 september 1908:
Onderlinge schietwedstrijden; vermelding van winnaars.
13 mei 1909:
Bij gelegenheid van de geboorte van Prinses Juliana zal
op 15 mei een grote optocht worden gehouden, waarin
het St.-Jorisgilde als derde meeloopt.
22 mei en 12 juni 1909:
Er werden onderlinge schietwedstrijden gehouden;
winnaars vermeld.
22 juni 1909:
Op 20 juni doet de gilde mee aan de optocht bij gelegenheid van de manifestatie Oud ’s-Hertogenbosch en
ontvangt een zilveren herinneringsmedaille.
17 augustus en 11 september 1909:
Er werden onderlinge schietwedstrijden gehouden;
winnaars vermeld.
25 september 1909:
Maandag 27 september zal J. v.d. Wiel herdenken dat

hij 40 jaar lid is van het gilde. (Er staat echter 25) „ ’s
Morgens om half tien zal men met het Stratums muziekcorps de jubilaris afhalen en hem een zilveren eereteken aanbieden.”
28 september 1909:
Op 27 september schoot W. van Geffen zich tot koning. De burgemeester is het beschermheerschap aangeboden. Er werd besloten om de gildevaandels in de
raadzaal te deponeren.
30 september 1909:
Deken A. Kusters sprak de jubilaris J. v.d. Wiel toe.
Hij herinnerde aan de veertig jaar dat deze het vaandel
draaide en aan zijn tienjarig secretarisschap. Hij kreeg
een erekruis. Men hoopt dat hij zijn vijftigjarig lidmaatschap zal kunnen vieren „zoals zijn vader.”
19 oktober 1909:
Er werd een onderling schietwedstrijd gehouden; winnaars vermeld
In 1910 worden prijsverschietingen met winnaars gemeld in de kranten van:
7 mei, 28 mei, 10 september, 27 september (tevens
kermisviering), en 25 oktober. Bij deze laatste wedstrijd
wordt voor het eerst vermeld dat er vier prijzen zijn:
„twee op vaste vogel en twee op kunst.”
In 1911 bericht de krant over prijsverschietingen op: 2
mei, 23 mei, 17 juni, 4 juli, 25 juli en 22 augustus.
12 september 1911:
Het gilde schafte zicht een nieuw vaandel aan. Het
vaandel oogst alom lof. „Vooral het medaillon dat met
de hand geborduurd werd, dwingt bewondering af.”
26 september 1911:
Het St.-Jorisgilde hield koningschieten in de hei. ’s
Morgens was er een H. Mis. ’s Middags trok met grote
plechtigheid uit. De heraut te paard voorop, dan de
gildebroeders (het geweer geschouderd) en „de vaandeldragers die op waarlijk kunstige wijze de prachtige
vaandels wisten te zwaaien.” Het raadslid Van der Pas
schoot zich koning. De burgemeester bracht de koningin „per as” naar het schietterrein. Vervolgens trok
men naar de burgemeester en de pastoor om er door te
vendelen „aan geestelijk en wereldlijk gezag getuiging
te doen van zijn onderdanigheid.”
16 december 1911:
Aankondiging dat in mei 1912 het St.-Jorisgilde Stratum het vierhonderd jarig bestaan gaat vieren. „Door
enkele heeren uit deze gemeente werd het initiatief
genomen.” Samen met enkele leden is een commissie
gevormd en werd een plan opgesteld.
n
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BRABANTSE KAPELLETJES
Vijftien jaar Sint AntoniusAbtkapel
Door Huub H.F. van den Eikhof
Op een oorkonde in de kapel van
Sint Antonius-Abt, gelegen aan de
linkerzijde van het portaal van de
parochiekerk Heilige Naam Jezus,
kan men het volgende lezen:
Het Gilde van Sint Antonius Abt, binnen den dorpe van Lierop, heeft de eer
de 17de dag van de maand januari in
het jaar onzes Heren 1992, de opening
te verrichten en tevens de aanbieding
te mogen doen van de Kapel van Sint
Antonius Abt aan de Lieropse parochiegemeenschap.
Dit geschiedt onder het pastoraat van
De Zeereerwaarde Heer H. Keunen.
Tussen de twee teksten staan een
foto van het beeld van Sint Antonius Abt en de namen van de leden
van de ’Commissie Kapel Sint Antonius Abt’.
Het is inmiddels vijftien jaar geleden dat dit alles gebeurde, daarom
hier een terugblik.
Waarom een Sint Antonius Abtkapel?
Het Gilde van Sint Antonius-Abt
uit Lierop wilde de Lieropse gemeenschap danken voor haar
fantastische medewerking aan de
halfjaarlijkse oud ijzeractie en de
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bloemenverkoopactie vanaf 1985
en voor hun medewerking in 1990
aan een geslaagd kringgildefeest. In
meerdere overheidsvergaderingen
werd gesproken over hoe het gilde
haar dank zou kunnen uiten. Hoe
en wat dan ook, men had hierover
geen enkel idee.
Op een geven moment bracht Huub
van den Eikhof ter sprake, dat het in
1990 honderd jaar geleden zou zijn,
dat de aanbesteding van de Koepelkerk in Lierop plaatsvond. Deze
werd in 1892 in gebruik genomen.
Bij een jubileum hoort natuurlijk
een cadeau en in het verleden was
het gebruikelijk, dat door het gilde
bij kerkelijke of parochiële jubilea
een cadeau werd aangeboden. Een
reden dus voor de overheid om deze
traditie te herstellen en het eeuwfeest
van de ingebruikname leek hiervoor
een goed moment. Als cadeau had
de overheid een beeld Sint Antonius
Abt in gedachte.
Na een gesprek van hoofdman Mies
Sijbers met pastoor H. Keunen,
kwam deze laatste met het volgende
idee: hij wilde de ruimte in het kerkportaal, achter in de kerk, beschikbaar stellen. Hij wenste wel, dat het
geheel in in overeenstemming zou
zijn met de stijl van de kerk.
De ingestelde commissie, die in

overleg met het kerkbestuur aan het
werk ging, bestond uit deken-schatbewaarder Frits Aarts, koning Peter
Berkers en tweede deken-schrijver
Huub van den Eikhof.
Tijdens de vergadering van het
kerkbestuur op 8 november 1990
werd door Peter Berkers en Huub
van den Eikhof een toelichting gegeven, die in de notulen door secretaris J.M. van de Vorst ondermeer
als volgt is vastgelegd:
„(..) dat mede door de goede band
van het gilde met de parochiekerk,
het plan is ontstaan om achter in de
kerk een Antoniuskapel in te richten.
Het kerkbestuur gaf al in september
1990 de goedkeuring hiervoor. Dit
alles zal gerealiseerd en aangeboden
moeten worden bij het eeuwfeest
van de kerk in 1992. Er is opnieuw
een commissie samengesteld die
dit alles zal coördineren. Hierin nemen twee leden van het gilde plaats
en verder de koster W. Welten en
namens het kerkbestuur, pastoor
Keunen en de heer C.Raaijmakers.
Om wat meer ruimte te verkrijgen
wordt de biechtstoel verplaatst.
Maar voordat deze plannen bekend
gemaakt zullen worden, wil het
Gilde Sint Antonius-Abt eerst een
gesprek hebben met het gilde van
O.L.Vrouw van de Zeven Weeën.”
Kleine onenigheid met gilde
De afspraak met het kerkbestuur
om het Gilde O.L.Vrouw van de
Zeven Weeën te informeren over de
plannen, werd eerst voorgelegd aan
de leden tijdens de algemene ledenvergadering van 19 januari 1991.
De ledenvergadering gaf hiervoor
toestemming en in het jaarlijkse
overleg met het zustergilde op
19 maart 1991 zou men hen inlichten. Zo was het plan! Maar door
samenloop van omstandigheden
was het eerder uitgelekt en ontstond er enige wrevel bij het Gilde
O.L.Vrouw van de Zeven Weeën.
Dit kon gelukkig op een broederlijke manier worden opgelost en zo
kreeg het Gilde Sint Antonius Abt
ook de volledige medewerking van
de ’rode’ broeders.
Aanvang werkzaamheden
Op 28 mei 1991 begon men met de
sloop van een gedeelte van het portaal. De werkzaamheden vlotten zo
goed dat de volgende dag al begonnen kon worden met het stucwerk.
In sneltreinvaart werd hierna de
vloer gestort, de tegels gezet, elektriciteit aangelegd, muren geschilderd
en er werd geloogd glas geplaatst in
de opening tussen de kapel en kerk.
Na de vakantieperiode werd het
altaar gemaakt uit een oude eikenhouten balk, afkomstig van de in

1949 afgebrande boerderij van de
toenmalige dekenschrijver Matthijs
van den Eijnden. In november 1991
was de kapel gereed. Vermeld moet
worden, dat naast de vrijwillige
werkzaamheden van gildebroeders
en gildezusters, ook nog veel materiaal voor de bouw en het verfraaien
van de kapel kwam van goedgeefse
parochianen.
Verslag in dagbladen
Een verslag van het gebeuren kon
men de volgende dag in de streekbladen lezen, zoals:
„(…) De officiële overdracht van de
Sint Antonius Abtkapel aan de Lieropse parochiegemeenschap gebeurde onder grote publieke belangstelling in de parochiekerk Heilig Naam
Jezus. Rond 18.45 uur vertrok het
gilde in optocht van gildehuis café
De Babbelaar naar de kerk. Hierbij
werden zij begeleid door het zus-

tergilde Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weeën, kringbestuurders en
overige gildebroeders uit Groot-Someren, overige gilden uit Peelland
en nabuurgemeenten.
Na aankomst in de kerk werden
de koning, koningin en hoofdman,
pastoor, misdienaars van de sacristie
afgehaald om van voorin de kerk in
processie op te trekken naar de kapel. In deze processie liepen naast
voornoemde personen mee: drie gildebroeders, een kerkbestuurslid en
de koster. Na het openen van de kapeldeur, het plaatsen van het gildevaandel door de gildebroeders werd
door pastoor Keunen de kapel met
de beeltenis van Sint Antonius Abt
ingezegend. Na een korte toespraak
van hoofdman Mies Sijbers werd de
kapel officieel overgedragen door
het tekenen van de overdrachtsakte
door pastoor en hoofdman.
Een gildebroeder bracht van de
plechtigheid rechtstreeks verslag uit
van de inzegening zodat de talrijke
aanwezigen in de kerk alles konden
volgen.
Er volgde een stijlvolle Eucharistieviering, opgeluisterd door het parochieel heren en dameskerkkoor
o.l.v. gildebroeder Frans van Eijk,
waarna in gemeenschapshuis De
Vurherd, eveneens onder grote belangstelling, officieel de inzegening
en overdracht van de Sint Antonius
Abtkapel werd afgesloten.”
Bronnen:
Gilde van Sint Antonius Abt het jaar
door…
Archief Gilde van Sint Antonius Abt
Archief parochie Heilige Naam Jezus
Lierop
Helmonds Dagblad / Eindhovens Dagblad
n
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De SAT, een commissie
die geheimzinnig doet?

De deskundigen beantwoorden vragen van
de aanwezige gilden
wellicht iets onduidelijker, zeker als
je niet weet waar de letters van die afkorting voor staan. Aan de hand van
die letters wordt hieronder uitgelegd
wat een S A T-commissie is en wat
zij precies doet.

Door Wil Janssens, secretaris SAT-commissie Kring Kempenland
Wat is en doet de SAT?
Als je gildebroeders of -zusters vraagt
naar wat de SAT-commissies doen,
dan moet men vaak het antwoord
schuldig blijven. Sterker nog, veel
gildeleden weten niet eens van het
bestaan van deze ’technische’ commissies van kringen en federatie.
Enige tijd geleden vertelde iemand
me dat hij had gehoord dat ik lid ben
van een van de technische commissies van Kring Kempenland. Toen
hij me vroeg van welke commissie,
antwoordde ik dat ik lid ben van de
SAT-commissie. Zijn reactie daarop
was: „Oh ja, dat is die commissie die
iets geheimzinnigs doet”. Ik was dusdanig verbaasd over deze reactie dat
het me daarom een goed idee leek
eens op papier te zetten wat een dergelijke commissie nu eigenlijk doet

en een beetje helderheid te scheppen
in de ’onbekende’ wereld die SATcommissie heet. Zoals iedereen denk
ik wel weet, zijn er binnen elke kring
een aantal technische commissies
werkzaam. Elke commissie heeft natuurlijk een voorzitter of raadsheer.
Van de meeste van die commissies is
uit de naam direct af te leiden wat
ze doen en waarom ze er zijn. Zo
is er bijvoorbeeld in elke kring een
commissie trommen en bazuinblazen, een vendelcommissie en een
geweerschietcommissie en nog enkele andere technische commissies.
In Kring Maasland is er zelfs een jeu
de boules commissie. Niks moeilijks
aan dus eigenlijk, uit de naam van
de commissie is meteen duidelijk
wat voor taken zij heeft. Maar als de
naam een afkorting is, dan wordt het

De ’S’
Deze letter staat voor ’Studie’.
De SAT-commissie houdt zich
bezig met het doen van studie,
of onderzoek, naar allerlei zaken
die met de gilden te maken hebben. Zij krijgt daarvoor opdrachten vanuit het kringbestuur. Dat
neemt niet weg dat er vanuit een
andere hoek geen ideeën kunnen
komen. In principe kan iedereen
die de gilden een warm hart toedraagt een SAT-commissie in een
van de kringen benaderen en vragen of zij onderzoek wil doen naar
een bepaald onderwerp over het
gildewezen. Maar ook instituten of
andere mensen die met een onderzoek bezig zijn kunnen dat. Deze
commissie brengt dan een advies
uit aan haar eigen kringbestuur.
Dit bestuur kan dan aan de SAT-
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Aandachtige toehoorders tijdens een presentatieavond over
geschiedschrijving

Enkele leden van de werkgroep in actie tijdens het archiveren van
het kringarchief

Uitstalling van gilde attributen tijdens een tentoonstelling in 2002
commissie vragen om het betreffende onderwerp projectmatig aan
te pakken. Op deze manier zijn er
in de afgelopen jaren diverse projecten gestart over bijvoorbeeld:
Onderhoud en de restauratie van
textiel, archivering, gildezilver en
diverse andere onderwerpen. Archivering en zilver zijn trouwens
al meerdere malen aan bod gekomen, maar dan steeds met een
andere insteek. Over het algemeen
geschieden deze projecten per
kring. Recentelijk heeft de SATcommissie van Kring Kempenland
een project over geschiedschrijving
afgerond, en dat project heeft een
federatief karakter gekregen. Vanwege het grote belang dat aan geschiedschrijving wordt gehecht is
bij aanvang van dat project besloten om ook de andere Brabantse
kringen in het project te betrekken.
Het resultaat van het project is een
syllabus die als leidraad kan dienen voor hoe de gilden hun eigen
geschiedenis kunnen achterhalen
en deze vastleggen voor het nageslacht. Het doel was dan ook om
de gilden iets in handen te geven
zodat zij hiermee ook daadwerkelijk aan de slag kunnen.
De ’A’
Deze letter staat voor ’Archivering’.
Zoals iedereen wel weet gaat er binnen de gilden, kringen en federatie
veel papierwerk rond. Zo zijn er uitslagen van wedstrijden, notulen van
vergaderingen, foto’s, uitreikingen
van onderscheidingen, correspondentie en ga zo maar door. De genoemde stukken komen niet alleen
van het kringbestuur, maar ook van
bijvoorbeeld de verschillende technische commissies. Als we dat stuk
geschiedenis als een soort cultureel
erfgoed voor het nageslacht willen behouden dan moeten we daar
iets mee doen. De SAT-commissies
geven de gilden, raad en aanwijzingen om hen op weg te helpen zelf
te beginnen met het archiveren en

Het gilde presenteren zich regelmatig bij evenementen in de eigen
gemeente

uitwerken daarvan. De commissie
heeft de taak op zich genomen om
het papierwerk van haar eigen kring
netjes onder te brengen in bepaalde
categorieën en te voorzien van een
nummer. Als dat gebeurd is gaat alles naar een streekarchief of naar het
rijksarchief in ’s Hertogenbosch. Van
Kring Kempenland gaat alles bijvoorbeeld naar het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven, maar
er zijn meerdere steden in Brabant
met een dergelijke archiefdienst.
Deze archiefdiensten zijn voor iedereen toegankelijk en belangstellenden
kunnen daar dan ook putten uit een
bijna eindeloze bron van informatie. Zo vind je in die archieven een
groot aantal boeken en andere publicaties over de gilden. Alle documenten, boeken, foto’s, enzovoorts
zijn eigendom van de federatie en
de diverse kringen, maar ze worden
bij diverse archiefdiensten bewaard
om ze voor iedereen toegankelijk te
maken. Een ander groot voordeel
om deze spullen bij dergelijke archiefdiensten onder te brengen, is
dat ze onder de best mogelijke klimatologische omstandigheden worden opgeslagen. Het zijn dus niet
alleen schilden, gebruiksvoorwerpen
en dergelijke die we willen bewaren
voor volgende generaties, maar ook
alle documenten. Het zal duidelijk
zijn dat dit een behoorlijke klus is,
maar het heeft zin en de SAT-commissies doen het dus graag.

De commissie weet bijvoorbeeld
waaraan een zaal moet voldoen om
als tentoonstellingsruimte te kunnen dienen. Ook wordt in overleg
met de organisatie een lijst samengesteld van categorieën die op de
tentoonstelling worden beoordeeld
en meedingen naar een zilveren
schild. Voorbeelden daarvan zijn,
het mooiste hoofdvaandel, het
mooiste jongste koningsschild en
de prijs voor de beste presentatie.
Ook zorgt de SAT-commissie voor
een lijst met mogelijke juryleden.
Het gilde dat de gildedag organiseert maakt daaruit een keuze en
nodigt deze mensen uit. Tijdens de
tentoonstelling worden de juryleden
dan door de raadsheer of voorzitter
van de SAT-commissie uit de kring
waar de gildedag plaatsvindt, geïnstrueerd over de jurering.
Vragen
Uit het voorgaande mag je afleiden
dat je voor alle vragen betreffende
het Brabantse gildewezen bij de
SAT-commissie van je eigen kring
terecht kunt. Binnen de SAT-commissie van je kring is er altijd wel
iemand die ter zake kundig is en
die het antwoord kan geven. Mocht
dat onverhoopt toch niet het geval
zijn, dan kunnen zij je in elk geval
doorverwijzen naar iemand die je
wel kan helpen. Schroom dus niet
en neem gerust contact met ze op,
ze zijn er voor.

De ’T’
Deze staat tenslotte voor ’Tentoonstelling’.
Op elke kringgildedag, maar ook op
de meeste andere gildedagen, wordt
er een tentoonstelling gehouden.
Daar zijn zoals bekend, allerlei gildeattributen, foto’s, zilver en vele
andere dingen te zien. Nu is het
niet zo dat een SAT-commissie een
dergelijke tentoonstelling zelf organiseert, dat doet het organiserende
gilde. Wat ze wel doet is het gilde
daarbij helpen en adviezen geven.

Verwijzen
Zo, dat zijn in het kort de taken
waar de SAT-commissies van de
gildekringen en die van de federatie zich mee bezighouden. Ik hoop
dat ik met dit stukje een tipje van
de “geheimzinnige” sluier heb kunnen oplichten en dat het nu wat duidelijker is wat een SAT-commissie
is en doet. Voor de contactadressen en telefoonnummers verwijs
ik graag naar het vademecum van
de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden (NBFS).
n
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Landjuweel Oisterwijk 2008
Op 7 september 2008 wordt er in Oisterwijk een
Landjuweel gehouden. Omdat een Landjuweel een
niet jaarlijkse happening is waaraan zeer veel gilden
deelnemen, is het wellicht interessant voor de lezers
om eens nader kennis te maken met het fenomeen
Landjuweel en wat er allemaal bij de organisatie
komt kijken.
Door Jan Wolfs

De officiële oprichting van de stichting Landjuweel Oisterwijk 2008 met het voltallige
bestuur alsmede de notaris, mr. drs.Van Heeswijk en de ontwerper van het logo, de heer
Kees Ketelaars. Foto: Moergestel-Nieuws.
Op de hoofdliedendag, 17 oktober
2006, deed de voorzitter van de
Stichting Landjuweel Oisterwijk
2008 mededeling over de stand van
de organisatie van het Landjuweel.
Hij riep daarbij de gilden op om
er in september 2008 allemaal bij
te zijn. Het bestuur is verheugd te
kunnen melden dat de organisatie
voorspoedig verloopt. Basisfaciliteiten als tenten, catering en veiligheid
krijgen stilaan hun beslag. Op 24
april 2007 zijn de wedstrijdcommissies van de federatie voor de tweede
maal door de organisatie ontvangen
en bijgepraat. Zij hebben hun wensen en suggesties kenbaar kunnen
maken en hebben letterlijk een kijkje
kunnen nemen op het feestterrein.
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Veiligheid
De organisatie vindt het van het
grootste belang dat zoveel mogelijk
gildebroeders en -zusters actief kunnen meedoen. Die wens, en de omstandigheid dat in de kern Oisterwijk
gedurende het weekend ook het evenement ’Oisterwijk swingt’ plaatsvindt, heeft de organisatie, in nauwe
samenspraak met de gemeente en
politie, doen besluiten de gildeactiviteiten over twee dagen te verspreiden,
namelijk op zaterdag 6 en zondag 7
september. Op deze manier denkt
de organisatie veel gildebroeders en

-zusters te kunnen laten deelnemen
en ieders veiligheid zo goed mogelijk
te kunnen waarborgen.
Gildezeskamp
Een Landjuweel biedt naast gildeactiviteiten ook plaats aan andere
culturele activiteiten. Ook in dat
opzicht doet het bestuur er veel aan
om jeugd op een eigentijdse wijze
met het gildewezen te laten kennismaken. Zo komt er een project
met de (basis)scholen en worden
alle scholen op vrijdag 5 september
ontvangen op het gildeterrein voor
een gildezeskamp. Ook wordt in
samenwerking met de Bredase Hogeschool (NHTV) gewerkt aan een
gildegame waarmee de jeugd via de
moderne IT-middelen op een speelse manier wordt geïntroduceerd in
het gildewezen. Uiteraard komt er
ook een aparte feestavond (donderdag 4 september) waarop de jeugd
van Brabant tussen 12 en 18 jaar
elkaar kan ontmoeten.
Voor de verdere culturele invulling
heeft het bestuur contacten met
verenigingen, kunstgalerieën en andere organisaties. Bijzonder trots
en verheugd is het bestuur met de
toezegging van het Orkest van de
Koninklijke Luchtmacht dat op zaterdag 6 september in de feesttent
een concert verzorgt.

Uitnodiging
In mei 2007 gingen de uitnodigingen voor het Landjuweel de deur uit
en op dat moment startte ook de inschrijfmogelijkheid. Meer nieuws en
bijzonderheden zijn te bekijken op
de internetsite van het Landjuweel;
www.landjuweel2008.nl. Daar kunt
u uiteraard ook uw gilde aanmelden
voor deelname. Verder verschijnt er
informatie in de vorm van nieuwsbrieven, die eenmaal per kwartaal
worden toegezonden aan de kringvoorzitters en -secretarissen.
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
Zaterdag 6 september 2008
- overdag: officiële ontvangst overheden
- avond: concert Orkest Koninklijke
Luchtmacht
Zondag 7 september 2008
- gildeactiviteiten, waaronder de optocht en wedstrijden
Het totale programma zal te zijner
tijd bekend gemaakt worden.
Goede moed
Al met al is het bestuur vol goede
moed dat het Landjuweel 2008 een
zeer speciaal, onvergetelijk, maar
vooral broederlijk treffen wordt van
onze Brabantse schuttersgilden.
Het bestuur spreekt de hoop en verwachting uit dat de Brabantse gildebroeders in groten getale gevolg
zullen geven aan de oproep van de
voorzitter van 14 oktober 2006, opdat wij bij het Landjuweel met velen
gebroederlijk het glas kunnen heffen
en kunnen zeggen: „De gilden, zij
zijn er!”
Logo landjuweel
Het beeldmerk van het landjuweel
is ontworpen door de Moergestelse
kunstenaar Kees Ketelaars. Het
landjuweel is eigentijds verbeeld en
de verbeelding draagt een rijke symboliek. Het beeldmerk is vormgegeven als een gestileerde bloem. Het
landjuweel als bloem die éénmaal in
de zeven jaren bloeit. De bloembladen worden gevormd door vijf gildevaandels die de vijf organiserende
gilden symboliseren. Het bloemhart
is aan de buitenzijde rood omfloerst
wat verwijst naar de gildesjerpen.
Het is glad aan de binnenzijde
wat verwijst naar de Parel in het
groen, de erenaam van de gemeente
Oisterwijk. Het bloemhart zelf is
een groen veld dat verwijst naar
de landelijke gemeente. Het veld
draagt drie gestileerde torens die
staan voor de drie woonkernen van
de gemeente Oisterwijk. De kleuren
geel, rood en groen worden gevoerd
door één of meerdere van de vijf organiserende gilden.
n
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Historische overdracht
gildezilver in Lieshout
Zaterdag 14 april 2007 heeft in het voormalige Lieshoutse gemeentehuis,
in het bijzijn van het Sint Servatiusgilde en het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Laarbeek, een bijzondere overdracht
plaatsgevonden van historisch oud gildezilver en atributen, namelijk de
’Jan Merkelbach Collectie’.
Door Willem van Pelt
Kort na de installatie van de huidige
burgemeester van Laarbeek, de heer
Hans Gilissen, is in een kennismakingsgesprek met hoofdman Toon
Gevers op het gildeterrein in Lieshout,
ook de historie van het huidige Sint
Servatiusgilde besproken. Voortvloeiend uit dit gesprek is de heer Gilissen
samen met oud-huisarts Herman van
Loen uit Lieshout in gesprek gekomen
met de eigenaars van de ’Jan Merkelbach Collectie’, broer en zus Gerard
en Mientje Merkelbach in Lieshout.
In een later stadium is eredeken Karel
Berkhof van het Sint Servatiusgilde bij
dit comité gekomen.
Jan Merkelbach
Gerard en Mientje zijn de erfgenamen van hun vader, de legendarische vendelier Jan Merkelbach. In
het boek ’De Gilde Viert’, een uitgave van N.V.Stoomtabaksfabriek
Th.Niemeijer - Groningen (1931),
wordt Jan Merkelbach en consorten
met het Sint Servatius- en Sint Barbaragilde veelvuldig vernoemd en in
beeld gebracht. In 1914 werden de
twee nog overgebleven Lieshoutse
schuttersgilden samengevoegd tot het
gilde Sint Servatius- en Sint Barbara.
In de praktijk bleef echter de benaming Sint Servatiusgilde in gebruik.
In 1920 werd het vijfhonderd-jarig bestaan van het gilde gevierd. Als gildefeest werd de viering een succes, maar
de financiële kant was niet zo goed en
het gilde kon de gemaakte onkosten

niet betalen. De moed was er uit bij
het merendeel van de gildebroeders,
totdat de vendelier Jan Merkelbach de
gildeattributen kocht en de schulden
betaald konden worden. Zo zei hij tijdens het gildefeest, dat in juli 1931 in
Vught werd gehouden, tegen de auteur, heemkundige en medeoprichter
van het Nederlandse Openluchtmuseum te Arnhem, de heer D.J. van der
Ven, het volgende: „Maar ik heb na ‘t
feest alles opgekocht want ik vond ’t
zonde en jammer, dat alles zoetjesaan
verloren zou gaan.”
Schenking
De heer Gerard en mevrouw Mientje Merkelbach wilden de gehele ‘Jan
Merkelbach Collectie’ per notariële
akte aan het huidige Sint Servatiusgilde schenken en daarom werd de hulp
en expertise van notaris M. Hermes
uit Lieshout gewenst, om dit alles in
goede banen te lijden. De overdracht
gaat door middel van een tweetraps
schenking en derhalve waren er drie
partijen aanwezig namelijk, de schenkers, het Sint Servatiusgilde als toekomstig eigenaar en de op te richten
Stichting Beheer ’Jan Merkelbach
Collectie’, met drie bestuursleden.
Voorzitter van deze stichting is de
heer Berkhof met het vertrouwen namens het Sint Servatiusgilde, secretaris/penningmeester de heer Van Loen
namens de gemeente Laarbeek en
als onafhankelijk bestuurslid de heer
Swinkels en als juridisch adviseur de

heer meester Hermes. De ‘Verwachter’ is de gemeente Laarbeek indien
de stichting en of gilde in gebreke
blijven of ’slapende’ is. De voorlopige
inventarislijst bestaat uit tweemaal A4 historie in vogelvlucht van meester
Gerard Merkelbach, betreffende de
vroegere gilden in Lieshout en zeven
maal A-4 over koningsschilden vanaf
1641, wedstrijd en herinneringszilver,
penningen en bekers, oude trommen
vanaf de achttiende eeuw, banier,
vaandels, hellebaarden, Belgisch kurassiersharnas en kurassiershelm van
midden negentiende eeuw.
Permanent
Het ligt in de bedoeling dat een gedeelte van deze collectie als een permanente tentoonstelling in het voormalige
gemeentehuis van Lieshout te zien zal
zijn. De heer Beeren van de Woningstichting Laarbeek, de huidige eigenaar
van het voormalige gemeentehuis was
ook aanwezig en zal zich inzetten om
dit in de publieksruimte te verwezenlijken. Nadat hoofdman Toon Gevers en
secretaris Willem van Pelt van het Sint
Servatiusgilde hadden getekend volgde
na goed Brabants gebruik een proost
met brandewijn op de goede afloop
en een mooie toekomst. Hoofdman
Toon Gevers had voor de aanvang
van deze ceremonie een bloemengroet
gelegd op het graf van de ouders van
de schenkers en nodigde Gerard en
Mientje Merkelbach uit om een vendelgroet in ontvangst te nemen. De
nieuwe stichting Beheer ’Jan Merkelbach Collectie’ kreeg van het college
van burgemeester en wethouders een
toezegging van 1 500, - aangezien de
stichting met niets was gestart.
n
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Gerard en Mientje Merkelbach.

De overdracht van de ’Jan Merkelbach Collectie’.

INGEZONDEN
Indoor jeugdvendeltoernooi 2007
In navolging van het Sint Mattiasgilde Oploo, Sint Willibrordusgilde Bakel en Sint Theobaldusgilde Overloon
organiseert het Sint Jorisgilde Goirle het indoor jeugdvendeltoernooi 2007 op zondag 25 november in sporthal De Wissel te Goirle. Alle jeugdvendeliers tot en met
16 jaar zijn welkom.
Inschrijfformulieren worden tijdig toegezonden.
info@sintjorisgoirle.nl
n

ALGEMEEN
De relatie van het
gilde Sint Joris en
Sint Sebastiaan met
’onze’ ’Oude Toren’
in Enschot
Al in 1164 wordt de kerk van Enschot vermeld. De
huidige Oude Toren te Enschot is het restant van
de middeleeuwse kerk, de vroegere Sint Michielskerk, daterend uit de 15de eeuw. Bekend is ondermeer dat de klokken, welke thans sinds ruim
een eeuw in de toren van de Sint Caeciliakerk
hangen, afkomstig zijn van de Oude Toren en dateren van 1445. Deze middeleeuwse kerk komt in
1648 in handen van de protestanten. Na het instorten van het schip van de kerk, in het begin van
de 19de eeuw, dreigt de toren in 1880 te worden
geofferd aan de slopershamer. Dit wordt echter
voorkomen door de toenmalige pastoor Smets
en de Oude Toren is uiteindelijk in 1884 overgedragen aan de parochie van Enschot. Het is een
eenvoudige toren, die typerend is voor de middeleeuwse dorpskerken in Brabant. Later is de
toren wederom in gemeentehanden overgegaan
alvorens tot een hoognodige restauratie te komen
en deze voor het nageslacht te bewaren. De toren
heeft vroeger ook een uurwerk gekend!
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Door Anthony Wehmeijer
Adoptie
In 1986 stelt het toenmalige gemeentebestuur ons gilde
in staat om de gedachteniskapel in de Oude Toren te
adopteren. Hier worden de ’slachtoffers van de tweede
wereldoorlog’ - zoals de priesters, broeders en zusters
Löb - herdacht op een ingemetselde plaquette. Tevens
vinden nabestaanden, van hen die op achter de toren
gelegen begraafplaats zijn begraven, de gelegenheid
hen in alle rust te gedenken bij een Mariabeeld dat vervaardigd is door de heer De Corti, die vroeger tegenover de toren woonde. Ook de glas-in-loodramen, aan
weerszijden van de kapel, zijn van zijn hand. Na overleg
met het gemeentebestuur, in de persoon van gemeentesecretaris J. Ligthart en mevrouw A. van Baast, die voor

het dagelijkse onderhoud van de kapel zorgde, is deze
adoptie uiteindelijk bevestigd tijdens een samenkomst
op zaterdagavond, 4 oktober 1986. Hierbij zijn onder
anderen ook aanwezig erehoofdman, burgemeester J.
Meijs, opperdeken, vicaris W. Jacobs en eredeken, pastoor F.van Spreeuwel.
Het gilde ontvangt van de gemeente een bedrag van
ƒ 500,- ter dekking van de aanvangskosten, zoals het
witten van de muren en de aanschaf van de benodigde
kaarsen en eventuele andere kosten.
Restauratie
In 1995 verzorgt onze hoofdman P. Dewez een rapportage aan de gemeente over de toestand van de Oude
Toren op dat moment. Het is er enorm vochtig! Dit
en twee inspectierapporten van de Nationale Monumentenwacht leiden enige jaren later mede tot de vaststelling van een reservering door de gemeente ten behoeve van de restauratie van de Oude Toren. Tijdens
de laatste raadsvergadering, op 16 december 1996, van
de oude gemeente Berkel-Enschot, wordt hiertoe een
bedrag gereserveerd van ƒ 380.000,-. De gemeente
Tilburg, waarvan inmiddels Berkel-Enschot een onderdeel uitmaakt, besteedt in 1997 de restauratie aan
en wel bij de firma De Bont Van Hulten Bouwonderneming B.V. uit Vlijmen. De werkzaamheden starten
in augustus 1997.
Luidklokje
In 1996 oppert, op een goed moment, Rinus van de
Loo, ’heemkundige’ en begraafplaatsverzorger in onze
gemeente Berkel-Enschot, of het niet mogelijk is in de
Oude Toren wederom een luidklokje te installeren.
Dit idee wordt door het gilde opgepakt en er wordt onder andere contact gelegd met de firma Van de Kerkhof
uit Aarle-Rixtel. Deze firma doet ons gilde in oktober
een offerte alsmede aan de firma De Bont Van Hulten,
die bij een en ander wordt betrokken. Het betreft een
bestaande klok uit 1946, gegoten door Petit en Fritsen,
type B1 met een onderste diameter van 77 centimeter.
Het randschrift boven aan de klok luidt: DESTRUCTA
IN BELLO REVIVA LAETA POPULUM CONVOCO * A.D. 1946 *. In de onderrand staat verder te
lezen: PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT. Dit
betekent vrij vertaald, Na vernield te zijn in de oorlog
ben ik opnieuw tot leven gewekt en vreugdevol roep
ik de mensen bijeen * In het jaar des Heren 1946 *
hebben Petit en Fritsen mij gegoten. De klok heeft oorspronkelijk in een kerktoren in Vught gehangen.
Onderzocht wordt of hier sponsoren voor te vinden
zijn. Die blijken er te zijn: de gemeente Tilburg, de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, in casu de Nationale Klokkenraad of het ’Klok- en uurwerkfonds’.
De gemeente Tilburg doneert uiteindelijk ƒ 6.805,- ,
de Nationale Klokkenraad ƒ 3.083,- , Interpolis draagt
ƒ 500,- bij en de Rabobank ƒ 1.500,-. Het gilde zelf
brengt een bedrag in van ƒ 7.554,-. Er ontbreekt dan
nog steeds ƒ 3.300,-. Dit bedrag wordt ons geleend
door het kerkbestuur van de Sint Caeciliaparochie. Een
kapitaal bedrag, groot ƒ 22.742,-.
Eiken balken
De Oude Toren zal een grote restauratie ondergaan en
van dat moment willen we gebruik maken om de luidklok te installeren. Het zal toch een probleem opleveren
om de klok ’binnen’ te krijgen, de galmgaten zijn al te
smal, dus hoe? Tijdens de restauratie werkzaamheden
blijkt zelfs ook het dak menig probleem te hebben. De
eiken balken op de vier muren van de toren zijn deels
verrot, er is zelfs teveel onjuist hout gebruikt bij een
vorige restauratie en de lijbedekking blijkt niet op alle

vier de dakvlakken hetzelfde te zijn. Dit geeft aannemer
De Bont Van Hulten de gelegenheid om de klok via
het opengevallen dak binnen te brengen. De aannemer
installeert, op verzoek van de Nationale Klokkenraad
en de gemeente Tilburg ook een zeer robuuste eikenhouten klokkenstoel.
Met de oplevering van de restauratie, wordt ook de oplevering van de inmiddels geïnstalleerde luidklok een
feit. De klok moet eerst nog met de hand geluid worden. Hiertoe klimt Rinus van de Loo, of een van de
gildebroeders, naar de ’luidzolder’ op de eerste verdieping. Later, rond het jaar 2000, kan met behulp van afstandsbediening, dit door een van de acolieten worden
gedaan als een begrafenisstoet naar het kerkhof trekt.
Het begraven van de doden was overigens in vroeger
tijden al een opdracht of gebruik bij de gilden.

meerdere redenen een speciaal moment voor haar te
zijn. Is het niet heel toevallig dat zij precies om twaalf
uur, op 5 januari, haar ogen sluit? Welnu, met deze beide gegevens, heeft de pastoor een duidelijke reden om
bij aankomst op het kerkhof, de klok heeft onderweg er
naar toe al even geluid, het moment van twaalf uur af
te wachten (slechts een enkel moment overigens) alvorens na het luiden van het Angelus, dit gebed als eerste
uit te spreken, als begin van het uiteindelijke afscheid.
Een mooie anekdote rond het hopelijk nog vele luiden
van het Angelus in de toekomst.
n

Angelus
Eind 2005 krijgt onze parochie een nieuwe pastoor en
wij tevens een nieuwe ere-deken. Deze vraagt, in 2006,
of het niet aardig zou zijn als het klokje niet alleen bij
begrafenissen zou kunnen luiden maar ook om 12.00
en 18.00 uur het Angelus. Ook dit idee wordt, mede
gezien de financiële positie van de Oude Torenkas,
onderzocht. De firma Van de Kerkhof wordt wederom in de arm genomen en zij komt redelijk snel met
voorstellen. Er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. Die is bepaald door het feit dat ook in de
toekomst meerdere zaken met de te installeren computerprocessor geëffectueerd kunnen worden. Thans
zal op de eerste plaats echter slechts gebruik gemaakt
worden van de mogelijkheid om het Angelus te luiden.
Ook een ’uurslag’ is reeds geprogrammeerd maar nog
niet geactiveerd. Nadat in het weekend voor de kerst
vanaf het altaar eerst aandacht wordt gevraagd voor de
installatie door het gilde, luidt op eerste kerstdag 2006,
om 12.00 uur, voor het eerst het Angelus. Helaas duurt
de vreugde eromheen slechts een paar dagen. Zelfs bij
een begrafenis blijkt de klok niet te willen starten. Navraag leert dat er mogelijk iets mis is met de elektrische
aansturing. Dit blijkt te kloppen en een tweetal kundige
gildeleden weet, met telefonische hulp van de installateur, een en ander weer correct te herzien en aan de
praat te krijgen.

Hoofdliedendag 2007
Nogmaals wordt er op gewezen, dat de Hoofdliedendag
dit jaar NIET op de gebruikelijke 2e zaterdag van oktober zal worden gehouden maar op 27 oktober 2007.
Thema zal zijn ’deregulering’.

Twaalf uur
Op 17 januari 2007 vindt de uitvaart plaats van de
oudste parochiaan van dat moment, mevrouw Miet
Segers-Vugts, goed 95 jaar. Zij blijkt, tijdens haar leven, het Angelusgebed veelvuldig gebeden te hebben.
Zij woonde recht tegenover de Sint Caeciliakerk en
wist dus precies wanneer het twaalf uur was. Zij hoorde
immers de klok luiden. Twaalf uur blijkt overigens om

De Oude Toren

De Oude Toren in de hellebaard

FEDERATIE-NIEUWS

Circulaire Wapens en Munitie
Aan alle secretarissen binnen de NBFS is een informatieset met formulieren toegezonden. Wilt u daarvan
kennisnemen, vraag het uw secretaris of kijk op www.
schuttersgilden.nl
Restitutie van energiekosten aan verenigingen
Culturele verenigingen kunnen restitutie krijgen van
betaalde energiekosten. De voorwaarden en dergelijke
kunt u downloaden van de belastingsite.
Vademecum 2007
Het nieuwe vademecum is uit. Geef wijzigingen - ook
voor de website - direct via uw kringsecretaris door aan
het federatiesecretariaat.
Lespakket over het gilde
Binnenkort verschijnt een nieuwe oplage. Dit keer met
een dvd in plaats van een videoband. Informatie:
Tony Vaessen, voorzitter federatieve SAT-commissie. n

EGS-NIEUWS
Voorjaarsvergadering EGS in Peine
Peine, een stad van ongeveer 50.000 inwoners even
voorbij Hannover, was in april van dit jaar het decor
voor de voorjaarsvergadering van de EGS.
De Peiner ’Schutzen’ en ’Korporationen’, zeven in getal
met een paar duizend leden, hadden zich kosten noch
moeite gespaard om het de Europese afgevaardigden
met hun begeleiders naar de zin te maken. Zij werden
daarin ten volle gesteund door het gemeentebestuur.
Het is natuurlijk voor elk gemeentebestuur belangrijk
om zijn stad op de kaart te zetten en de burgemeester
Michael Kessler gaf dat ook duidelijk te verstaan, niet
alleen in het Duits maar ook in het Engels. Hoogtepunten van deze EGS-bijeenkomsten zijn natuurlijk de
presidiumvergaderingen, en de algemene vergadering.
Ook regio I maakt meestal van deze gelegenheid gebruik om een algemene ledenvergadering te houden.
Voor beide laatste vergaderingen stond de raadszaal
van Peine ter beschikking.
Investituur
Naast de vergaderingen vindt tijdens de bijeenkomsten
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de investituur van nieuwe ordeleden plaats tijdens een
eucharistieviering. Het was voor sommige presidiumleden even slikken dat hier in een overwegend Lutheraanse omgeving een eucharistieviering moeilijk te realiseren was maar de oecumenische dienst, door Pfarrer
Sinderman en Superintendin Christa-Gerts Isermeyer,
die er voor in de plaats kwam verliep devoot, harmonieus en sfeervol. Naast het officiële gedeelte was er een
nevenprogramma voor de dames en overige aanwezigen die van een bepaalde vergadering waren vrijgesteld.
Bezocht werden: een staalfabriek, stadsmuseum en een
chokolademuseum. Daarnaast was er voor iedereen
een geleide stadswandeling.
EST2015
Zaterdagmorgen werd het tijdens de algemene vergadering duidelijk waarom Peine alles uit de kast gehaald
had om het de afgevaardigden zo naar de zin te maken:
zij willen in 2015 het EGS-koningschieten organiseren
en tot grote vreugde had de algemene vergadering daar
geen moeite mee.
De najaarsvergadering van de EGS zal van 24 tot
26 augustus 2007 gehouden worden in het Zweedse
Ystad. ’Det Brodelige Papegoye Compagnie’ uit Skurup neemt dan de organisatie op zich.
n

Landjuweel
Bij het roeren van de trom
Gildevendels neigen
Verheffen zich en stijgen
Zwaaien zwierig zwenkend rond
Raken hemel, nooit de grond
Langzaam schroevend rond hun as
Wiekend in de spiralen
Spreken vendels tal van talen
Willen biddende verhalen
Hoe hun Brabant vroeger was.

De leden van de van de Nederlandse delegatie in de raadszaal te
Peine tijdens de algemene vergadering. Op de voorgrond vlnr: Jan
Schrurs,Ton de Brouwer en Jos Verbeeten
Op de rij daarboven in het midden: Marc Pijnenburg en Hennie
Hoppenbrouwers met Belgische vertegenwoordigers

Dartelend, met felle kleuren
Komen zij elkaar nabij
In een bonte feestkledij
Sprankelt heel de Meyerij
Van vazallen en sinjeuren.
Koning, keizer, kapitein,
Krommer dan hun eigen bogen
Dragen ketens, ingetogen,
Zilverschilden naar vermogen
Op fluweel en hermelijn.
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Wie zo’n zwaar verleden torst
Heft ook bekers en bokalen
Drinkt op Brabant en zijn vorst
Daarvan spreken de annalen
Gildebroeders hebben dorst.
Louis Schröder

Bovenstaand gedicht is eerder gepubliceerd geweest in
De Gildetrom, en wel in eerste aflevering van de zevenentwintigste jaargang, voorjaar 1980, bladzijde 13.

Kringnieuws
KWARTIER VAN OIRSCHOT

tehuis van Utrecht met de vendelgroet gefeliciteerd
door het gilde met een andere vendelier. Dit onder grote publieke belangstelling. Toine en Hanneke zijn beide
werkzaam op de universiteit van Utrecht en hebben elkaar daar ook leren kennen.

Benoemd tot erelid
Tijdens de jaarlijkse herdenkings- en teeravond van het
Gilde Sint Brigida Netersel
op 3 februari 2007, werd gildebroeder Kees van Limpt
gehuldigd. Kees was ondermeer tweeëntwintig jaar lid
van de overheid en even zo
lang Knecht (bode). Ook
was hij vijfentwintig jaar lid
van de schietcommissie van
het gilde. Hoofdman Frans
WaaIen dankte hem voor
zijn grote inzet en het vele
werk in de afgelopen jaren.
Ere wie ere toekomt.
Voor al deze verdiensten
werd Kees door de hoofdman benoemd tot erelid. Zijn
vrouw Ria werd ook in het zonnetje gezet.
Vijftig jaar gildebroeder
Zaterdag 25 november 2006 vierde het Gilde Sint Catharina Moergestel haar jaarlijkse teerdag. Traditioneel
begon de dag met een mis in de parochiekerk, waarna
men genoot van de koffietafel in het schietonderkomen
van het gilde. Daar vond ’s middags de huldiging plaats
van misschien wel één van de markantste gildebroeders
van Sinte Catrien: Janus Wolfs. Vanwege zijn vijftigjarig
lidmaatschap en voor zijn grote verdiensten, werd Janus op gepaste wijze gehuldigd. Hoofdman Peter Wolfs
sprak Janus toe en overhandigde hem een tinnen bordje met daarop alle functies die Janus binnen het gilde
heeft bekleed. Zo was hij tweeënveertig jaar schatbewaarder, achttien jaar dekenschrijver en negenentwintig jaar vaandrig.
Natuurlijk was er voor zijn vrouw een bloemetje. Van
Burgemeester Kortmann kreeg Janus de stropdas van
de gemeente Oisterwijk, vergezeld van een lekker
drankje en het kringbestuur verraste de jubilaris met
een gouden kroontje.

Eindelijk een vendelgroet in ontvangst nemen
Een nieuwe kroon voor de koning
Op 20 januari 2007 heeft het gilde Sint Sebastiaan,
Diessen tijdens de mis op de jaarlijkse teerdag in januari, een nieuwe koningskroon laten inzegenen door
pastoor Baberien.

De nieuwe kroon
Deze kroon, gemaakt door goudsmid John Bijsterveld, bestaat uit vier bogen, met op de voorzijde een
schild waarop een afbeelding van Sint Sebastiaan en is
verder afgezet met stenen.
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Met goud bekroond
Inzegening nieuwe kroon
In de echt verbonden
Op 31 maart 2007 werden in het stadhuis van Utrecht
Toine Minnaert en Hanneke Koolen in de echt verbonden. De bruidegom is vendelier van het kolveniersgilde Sint Dionysius uit Tilburg en heeft in deze hoedanigheid al menigmaal een vendelgroet gebracht. Nu
werd hij en zijn kersverse echtgenote voor het gemeen-

Na de zegening van de kroon moest de pastoor nog een
zilveren schild zegenen, met daarop een afbeelding van
Sebastiaan. Deze was voor hemzelf bedoeld, daar hij de
geestelijk leider van het gilde is. Na deze handelingen
kon er in het gildehuis een borrel op gedronken worden, zoals dat gebruikelijk is.

Trouwe leden
Dat het Sint Jorisgilde uit Hooge Mierde bijzonder
trouwe gildebroeders en –zusters heeft, blijkt uit het feit
dat in 2006 maar liefst zeven jubilarissen gehuldigd
werden. Op huize Lindenhof in Lage Mierde ontving
de vierennegentigjarige Drika van den Borne-van Gisbergen onder het toeziend oog van haar kroostrijke gezin een kringoorkonde vanwege haar vijfenvijftigjarig
lidmaatschap. Later op de avond werden in café De
Bijenkorf de andere jubilarissen gehuldigd. Hoofdman
Jos Wouters en gildebroeder Frans van Gestel kregen
een kringoorkonde voor hun veertigjarig jubileum. Zij
hadden, net als Drika van den Borne, al eerder een
kringonderscheiding ontvangen. Leo van den Borne,
Peter van den Borne, Dora Meulenbroeks-Pover, alle
drie veertig jaar lid, en Jan Valckx, vijfentwintig jaar
standaardruiter en adviserend bestuurslid, kregen een
zilveren kringonderscheiding uitgereikt.

V.l.n.r. de jubilarissen Leo van den Borne, hoofdman
Jos Wouters, Frans van Gestel, Peter van den Borne en
standaardruiter Jan Valckx

KEMPENLAND
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32ste Zilveren Brabantkruis
Ja, het gaat snel. Het is alweer voor de 32ste keer dat
het Brabantkruis verschoten is bij het Sint Jorisgilde
Gestel in Eindhoven achter de Genneper Watermolen.
Zaterdag’s was alles in orde gebracht en de volgende
dag kon de eerste wedstrijddag beginnen.
Het was vroeg in de morgen toen de schutters bij elkaar
kwamen voor het jaarlijks verschieten van het Zilveren
Brabantkruis. Het zijn vaak dezelfde kruisboogschutters die men elk jaar terug ziet. Hoewel het ook wel leuk
is om nieuwe schutters te ontmoeten. De eerste twee
zondagen was het mooi najaarsweer. Op de derde zondag kregen we middags een flinke regenbui maar toen
die voorbij was konden we weer gewoon doorschieten.
De vierde zondag begon met regen, maar dat deerde
niemand, men begon gewoon te schieten met tussen
door wat schuilen onder een paraplu. Bij de veteranen
waren nog drie kanshebbers, maar dan moest wel alles
geraakt worden. En zelfs dat valt niet mee. Met maar
één misser haalde Tinus Vorstenbosch uit Oerle het
mooie aantal van 59 treffers en werd eerste bij de veteranen. Tinus heeft al vijf keer in de kamp gezeten bij de
senioren, maar nu Tinus door zijn leeftijd bij de veteranen moest schieten was hij meteen de schutter met de
meeste treffers en hoefde dus niet te kampen, een makkie dus. Ook bij de senioren waren de laatste dag drie
kanshebbers. Maar er bleven twee schutters over met
zestig treffers, te weten Edgar de Laat van Sint Joris
Diessen en Martijn Vorstenbosch van Sint Jan Oerle,
de zoon van Tinus die ook al vijf keer in de kamp had

gezeten. Bij het kampen miste Edgar al meteen het eerste schot. Martijn kon een treffer laten noteren. Dat wil
zeggen dat Martijn de winnaar werd van het Zilveren
Brabantkruis. Na het uitreiken van het zilver en de resterende vleesprijzen was het nog gezellig napraten in
het schutterslokaal. Wie in 2007 wil komen schieten
noteert nu vast de volgende datums, 28 oktober 4, 11,
en 18 november. Iedere kruisboogschutter is van harte
welkom!
Vijfentwintig jaar bij Sint Antoniusschut
Tijdens de jaarlijkse teerdag op 20 januari 2007 is Martien Smits gehuldigd voor zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap bij De Schut in Eeneind-Opwetten. Het
jaar 2006 is voor Martien een gedenkwaardig jaar geworden. Hij was in dat jaar vijfentwintig jaar lid van de
Schut, hij werd voor de eerste keer koning. Martien
Smits is het Eeneind altijd trouw gebleven. Vijfentwintig jaar geleden woonde hij er enkele jaren maar zijn
verhuizing naar Gerwen, waar zijn vader en broer lid
zijn van het Heilig Kruisgilde, was voor hem geen reden zijn lidmaatschap bij de Sint Antoniusschut Eeneind op te zeggen. Tijdens zijn toespraak roemde
hoofdman Dré Bemelmans, Martien’s inzet voor de
Schut gedurende vele jaren. Jarenlang bekleedde Martien diverse bestuursfuncties en sinds die tijd kent de
Schut hem als iemand die geen blad voor de mond
neemt. ’Martien was altijd recht door zee en erg duidelijk. Soms wel een beetje te duidelijk’, volgens hoofdman Bemelmans. De ervaring en netwerken van Smits
kwamen erg goed van pas tijdens de bouw van het
nieuwe onderkomen aan de Mulakkers op het Eeneind
in 1999. In die periode had Martien een vaste plaats
aan de betonmolen. Tijdens de inrichting speelde hij
ook een belangrijke rol bij de realisatie van de bar. Wat
later zorgde hij er voor dat onder heel gunstige condities de Schut over kon gaan tot de aanschaf van een
biljart. Zijn rol als koning neemt hij voorbeeldig op zich
en ook tijdens representatieve gebeurtenissen laat hij
zelden verstek gaan. Zijn gevleugelde uitspraak is: ’Als
het moet, dan moet het. Maar het moet wel werkbaar
blijven’. Uiteraard werd zijn partner Ine ook in het huldebetoon betrokken. Zaterdags is zij vaste deelnemer
aan de jeu des boules competitie, terwijl Martien zijn
partijtje biljart speelt. Jarenlang was zij actief als gastvrouw en bardame tijdens de schietwedstrijden.

Martien en partner Ine bij de huldiging van het vijfentwintigjarig
lidmaatschap
Ook vijfentwintig jaar bij Sint Antoniusschut
Tijdens de jaarlijkse mosselavond op 24 november
2006 is Frans Lijten gehuldigd voor het feit dat hij vijfentwintig jaar lid was van de Sint Antoniusschut Eeneind-Opwetten. Hoofdman Dré Bemelmans schetste
in zijn toespraak de verdiensten van Frans voor De
Schut. Vooral het onderdeel geweerschieten had altijd

zijn bijzondere aandacht. Lang voordat de Antoniusschut over de huidige locatie beschikte was Frans Lijten al actief op de vorige locatie met het organiseren
van wedstrijden en bijeenkomsten. Hij was verantwoordelijk voor een bijzondere sfeer en zeker in die tijd was
een groep schutters actief op de zaterdagmiddag tijdens
onderlinge wedstrijden. Vanuit die tijd stamt ook de
term ’Zaterdagsschut’. Ook was Frans Lijten actief bij
de oprichting van ’De Vriendenkring’. Deze club bestaat uit schutters van allerlei verschillende gildes en
bestaat nog steeds. Regelmatig houden zij hun onderlinge wedstrijden en bijeenkomsten. Later was Frans
verantwoordelijk voor het schietmateriaal en de schutsbomen op de huidige locatie en hij deed dat op zijn
manier. Als schietleider zorgde hij voor een perfecte
staat van onderhoud van het materiaal. Zijn inbreng
van verrassingen bij het jaarlijkse koningschieten, waarbij vaak de meest onverwachte attributen omlaag dwarrelden vanaf de koningsvogel, zijn legendarisch. De
wilde jaren bij Frans Lijten zijn er een beetje af maar hij
is nog steeds paraat als op hem een verzoek gedaan
wordt om te assisteren, bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden.

het slaan van de gildemars marcheerden we over het
terrein richting de feesttent van de Casa Regional Assosation. De casa’s zijn verenigen in Spanje die erop
gericht zijn de plaatselijke cultuur en tradities uit te dragen. Het festivalterrein zelf was vele hectares groot met
daarop verschillende feesttenten en podiums waarop
optredens werden verzorgd. Op dit festival hebben wij
zowel op vrijdagnacht als op zaterdagnacht voor vele
duizenden mensen een opmars met aansluitend een
vendeldemonstratie verzorgd. Hierna mengden wij ons
onder de feestgangers om tot in de vroege uurtjes mee
te feesten. Overdag bezochten we Madrid en het berggebied buiten Madrid. Voor de zondagmorgen had gildebroeder Peter met de pastoor kunnen regelen, dat de
mis een gildemis zou zijn. Deze werd verder opgeluisterd door een vol overgave zingend koor gevormd door
leden van de Casa Regional Assosation. Zowel voor
ons als voor de overige kerkgangers was het een bijzondere ervaring om dit mee te maken. Aansluitend hebben we in de kerktuin nog de eed van trouw afgelegd
aan de pastoor gevolgd door een vendelgebed. De pastoor was bijzonder vereerd met dit optreden, dat door
een groot aantal kerkgangers bijgewoond werd. Die
avond was er nog een laatste bezoek aan het feestterrein
om het afsluitende vuurwerk bij te wonen, waarna we
in de loop van maandag weer naar Nederland terug
vlogen. De eerste afspraken voor een tegenbezoek zijn
ook alweer gemaakt. De bedoeling is dat in 2009, als de
kringgildedag in Son en Breugel plaats vindt, er een delegatie uit Tres Cantos overkomt om dit feest mee te
vieren. Wij kijken er alvast naar uit om hun dan kennis
te laten maken met een stukje Brabantse gastvrijheid en
gildetraditie.

Frans Lijten ontvangt in het bijzijn van zijn partner Toos de
onderscheiding uit handen van hoofdman Dré Bemelmans
Op bezoek in Spanje
Het afgelopen jaar heeft het Sint Catharinagilde uit
Son een driedaags bezoek gebracht aan Spanje. De
aanleiding voor dit opmerkelijke uitstapje was de verhuizing voor zijn werk van gildebroeder Peter van Kemenade naar Spanje. Hij woont in de gemeente Tres
Cantos, een vrij jonge stad met ongeveer 40.000 inwoners, ongeveer 20 km ten noorden van de hoofdstad
Madrid. Al vanaf dat bekend werd dat Peter zou vertrekken werd erover gesproken, dat hij zou proberen
om in Spanje contact te leggen voor een deelname van
het gilde aan een cultureel feestprogramma. Begin vorig jaar meldde Peter dan ook dat hij contact had gelegd met zowel het gemeentebestuur als met de Casa
Regional Assosation en dat het gilde uitgenodigd was
om een aantal demonstraties te verzorgen op het driedaagse feestgebeuren Fiestas de Tres Cantos. Na de
nodige voorbereidingen vertrokken we op 23 juni 2006
richting Schiphol om vandaar naar Madrid te vliegen.
Ook de burgemeester van Son en Breugel en zijn echtgenote waren bij het reisgezelschap. Na een voorspoedige vlucht landde het gilde in de namiddag op het
vliegveld van Madrid alwaar een bus gereed stond om
ons naar ons het hotel te brengen. Op de eerste avond
werden we in vol ornaat ontvangen in het gemeentehuis van Tres Cantos. Na de toespraken van zowel
onze burgemeester als het locale gemeentebestuur gaven we in de raadszaal een vendeldemonstratie. Na dit
eerste officiële programma onderdeel werden we later
op de avond verwacht op het festivalterrein zelf. Onder

Op bezoek in Spanje...
Jubilarissen in Son
Afgelopen jaar, 2006, zijn Karel van de Ven en Leo
Verhagen gehuldigd vanwege hun vijftigjarige lidmaatschap en Wim van den Berg vanwege zijn veertigjarig
lidmaatschap. Leo Verhagen is gildebroeder sinds 6
november 1956, dus vijftig jaar gildebroeder. Hij werd
door de voorzitter geprezen vanwege zijn inspanningen
om de tradities in ere te houden, onder andere het initiatief om pastor Bakermans tot gildeheer te benoemen.
Voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid ontving
Leo de gouden kringonderscheiding. Vaandrig Wim
van den Berg is gildebroeder sinds 4 augustus 1966,
ook al weer veertig jaar. Wim is vijfentwintig jaar vendelier geweest en heeft verschillende vendeliers opgeleid.
Ook is Wim maar liefst vijf keer koning geweest. Momenteel is Wim al weer enkele jaren bestuurslid van het
gilde. Wim werd geprezen vanwege zijn kwaliteiten als
vendelier en zijn organisatorische inbreng. Hij kreeg
hiervoor de zilveren kringonderscheiding opgespeld.
Erehoofdman Karel van de Ven werd gildebroeder op
20 mei 1954. Vanwege een korte onderbrekingen van
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zijn lidmaatschap vierde hij afgelopen jaar pas zijn gouden jubileum. In 1967 is Karel secretaris geworden van
het gilde en van 1980 tot 1998 was Karel hoofdman.
Karel is in deze periode drie maal koning geweest en
schoot zich in 2005 nog tot koning van kring Kempenland. Vanwege zijn jarenlange inzet en bestuurswerk
voor het gilde heeft Karel al eerder de gouden kringonderscheiding mogen ontvangen. Hij werd nu dan ook
gehuldigd met een speciale goudplus rozet. Hoofdman
Gerard Swinkels gaf de feestavond nog extra glans door
Karel van de Ven en Leo Verhagen de lokale gouden
onderscheiding op te spelden en Wim van den Berg de
lokale onderscheiding in zilver.
De jubilarissen werden toegesproken door hoofdman
Gerard Swinkels en Jan Schrurs, voorzitter van Kring
Kempenland. Ook het gemeentebestuur van Son en
Breugel had een afvaardiging naar de druk bezochte
feestavond gestuurd.

Vendelhulde voor de jubilarissen
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Kruisboogschutters succesvol
De Kruisboogschutters van het Heilig Kruisgilde uit
Gerwen hebben het jaar 2006 succesvol afgesloten. De
Gerwense kruisboogschutters hebben met drie viertallen deelgenomen aan de kringcompetitie van Kring
Kempenland, waaraan tweeëntwintig gilden deelnamen met in totaal 135 kruisboogschutters, verdeeld
over drie klassen. Van de vijf te schieten wedstrijden
werden de vier beste beoordeeld. Op de laatste competitiewedstrijd, gehouden op 24 september 2006 bij het
Sint Jorisgilde te Stratum, schoten twee Gerwense viertallen zich in de prijzen. Het eerste viertal, bestaande
uit Riekie Polman, Henk Hommersom, Jan de Louw
en Willy Verhoeven, won de eerste prijs in de klasse A.
Het tweede viertal bestaande uit Henny Hommersom,
Jan Polman, Frans van Keulen en Bernard Smits, won
de tweede prijs in de klasse B. Voorts werd gildebroeder Harry Vermeltfoort over de gehele competitie kampioen in zijn klasse, de B klasse. Dit leverde hem een
fraai zilveren schild met inscriptie op. Ook werd hij
dagkampioen, won hij de tweede prijs bij het personeelschieten en won met ’zijn’ viertal het Martin Basemans
wisselschild. Zondag 8 oktober 2006 werd het Nederlands Gildenkampioenschap Kruisboogschieten op de
wip gehouden in Oirschot. Ook hier waren de negentig
individuele deelnemers ingedeeld in drie klassen. Na
een spannende strijd, moest door een drietal gildebroeders worden gekampt wie Nederlands kampioen zou
worden. Hierbij waren twee gildebroeders van het Heilig Kruisgilde uit Gerwen, te weten Toon van Zeeland
en Frans van Keulen.
Na een zinderende finale werd Toon van Zeeland Nederlands kampioen. Frans van Keulen werd een hele
goede derde. Beiden mochten de daarbij behorende
zilveren schilden mee naar huis nemen. Ze werden bij
hun aankomst in Gerwen door hun mede Gildebroe-

ders feestelijk ingehaald, toegesproken én werd er op
hun succes geproost.

Nederlands kampioen kruisboogschieten Toon van Zeeland.
Opening Schutsherd
Omstreeks 1980 ging het niet zo best met het Heilig
Kruisgilde in Gerwen, de belangstelling om gildebroeder te worden nam af. Het oorspronkelijke gildenhuis
café ’De Linde’ werd gesloten en bij de andere horeca
gelegenheden in Gerwen was weinig plaats. Ook de
steeds strengere milieu-eisen noopte het gilde om actie
te ondernemen om te overleven. De toenmalige gildeoverheid besloot om een eigen honk te creëren om de
gildedisciplines te kunnen beoefenen, maar waar ook
gildezusters en -broeders bijeen konden komen. Er
werd besloten om een stuk grond aan de Kerkakkers te
verkopen en daarvoor een stuk grond aan het Lankveld, dat aansloot bij een al bestaand stuk grond van
het gilde, te kopen. Er werd een vrijgekomen houten
keet gekocht en met toestemming van de gemeente kon
het gilde een nieuw onderkomen oprichten. Er werden
drie schutsbomen opgericht, en ook werden er vier
kruisboogbomen geplaatst. Het gilde kon weer volop
gilde zijn. Dat alles zo gemakkelijk ging bleek later toch
niet het geval te zijn. Afspraken die te goeder trouw
gemaakt waren werden teruggenomen of bleken toch
anders uitgelegd te worden, maar ook het gilde ging
niet helemaal vrijuit. De verkoop van een perceel grond
van het gilde aan de gemeente, maakte het mogelijk dat
we op het Lankveld kon blijven en daar een ruimte in
steen kon realiseren. Maar met goedwillende medewerking van diverse burgemeesters en wethouders en het
vele lobbyen van de gildeoverheid en de gedeputeerde
van de provincie is de Schutsherd met gildeterrein toch
voorzien van de nodige vergunningen. Op 12 november 2006 werd samen met burgemeester W. Ligtvoet
en vele genodigden de Schutsherd aan het Lankveld
officieel geopend. Vele genodigden maakten van de gelegenheid gebruik om de Den Schutsherd met omliggend terrein te bekijken en het Heilig Kruisgilde met
hun vernieuwde aan de tijd aangepaste onderkomen te
feliciteren. Door het bevriende Sint Servatiusgilde uit
Lieshout werd een rode beuk aangeboden om het terrein wat op te sieren.
Koningschieten en Teerdag
Het koningschieten op 16 september 2006 van het
Heilig Kruisgilde uit Gerwen is dit jaar een bijzonder
festijn geworden. Een bevriend gastgilde uit de omgeving Essen, Duitsland, was met een afvaardiging van
negen gildebroeders de gehele dag aanwezig. Wij waren
daar tijdens het koningschieten met Pinksteren. Met
vliegend vaandel en slaande trom trokken we de kerk
binnen voor eucharistieviering. De muziek op de cd
van het gildekoor uit Heeswijk-Dinther zorgde voor de
muzikale omlijsting. Na de dienst volgde de eed van

trouw aan het kerkelijke gezag en een vendelhulde. Het
gilde vertrok in optocht naar het gildehuis, voor de Brabantse koffietafel met warme worst en koude ribben.
Voor de Duitse gasten was een dagkoningschieten georganiseerd. De witte houten vogel was taai. Dat bleek
uit het feit, dat negen schutters drieënzestig schoten
nodig hadden om de laatste resten van de vogel naar
beneden te halen. De gelukkige was de 76-jarige
Oberst-Leutnant Reinhard Kohlman, die de eer had
het eerste en het laatste schot lossen. Deze gildebroeder
was onlangs bij zijn eigen gilde koning geworden. Na
dit gebeuren trok het gilde drie keer rondom de schutsboom onder toeziend oog van burgemeester Ligtvoet.
Door de hoofdman werden de voorwaarden voor deelname voorgelezen. De aftredende koning werd ontdaan
van zijn koningsmantel en koningsvogel, en onder de
schutsboom opgehangen. Negentien schutters hadden
zich aangemeld. Na het vrijwaren van de boom van
boze geesten, door pastoor Freek Groot, en controle
door de vertrekkende koning kon het feitelijke koningschieten beginnen. Ook deze vogel was een taaie, want
pas na het 240e schot kwam plotsklaps de gehele vogel
naar beneden. De nieuwe koning was Cees Smit, vaandrig en lid sinds 1992. Na beraad onder de boom, door
de overheid, verklaarde de nieuwe koning zich bereid
om het koningschap te aanvaarden. Hij werd officieel
geïnstalleerd met het lopen over het gildevaandel en de
traditionele handwassing. Onder het genot van een glas
special gildebier werd de nieuwe koning uitgebreid toegesproken- en gezongen. Door de hoofdman van het
gastgilde werden nog een aantal Gerwense gildebroeders en– zusters, vanwege bijzondere verdiensten voor
de uitwisseling, persoonlijk onderscheiden. De presentatie aan de Gerwense bevolking van de nieuwe koning
werd, dit jaar voor het eerst, met een speciale rijtoer
door het dorp gehouden. Dit jaar is ook een nieuwe
standaardruiter voor het gilde geïnstalleerd in de persoon van gildebroeder Harry Vermeltfoort. De rijtoer
met een speciale Beierse coupé uit 1850 en paard werd
de nieuwe koning aangeboden, door de eigenaar van
het standaardpaard, gildebroeder Ben de Louw. Met
een bezoek aan de Stam werd de rondgang door Gerwen afgesloten. Na de avondmaaltijd kwam de band
’Tsjonge Jonge’ de nieuwe koning huldigen.
Patroonsdag Heeze
Zaterdag 21 april 2007 heeft het Sint Jorisgilde Heeze
uitbundig haar patroonsdag gevierd. Vroeg in de morgens verzamelde de gildebroeders zich in het gildehuis
’De Gouden Leeuw’, om vandaar uit met vliegend
vaandel en slaande trom naar de Martinus kerk te trekken. De dienst werd opgeluisterd met zang van het
koor ’Levensvreugde’. Na de dienst was een vendelhulde voor pastoor Mutsaerts. Terug in het gildehuis
werd Renno Guitjens gehuldigd voor zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap (tamboer). Opperdeken Jan van
Lierop memoreerde de verdienste van Renno voor het
gilde. De zilveren draagspeld, in de vorm van een
gildetrom, werd opgespeld
door de baas deken Rens
Guitjens, de vader van de jubilaris. Bij deze ceremonie
waren zijn vrouw en drie kinderen ook aanwezig en deelden mee in de feestvreugde.
Hierna nam iedereen plaats
voor de gildelunch. Wim
Snoeien, die zich vorig jaar
Jubilaris Renno Guitjens
voor de tweede maal tot ko-

ning schoot presenteerde zijn koningschild op de koningsmantel. Het middagprogramma vond plaats op
het gildeterrein ’De Santen’. Er werd geschoten om de
Sint Joriswisselbokaal. Winnaar werd Rens Guitjens.
Vervolgens werd er een viertal puisten afgeschoten. Het
avondprogramma was in het gilde paviljoen. Er werd
genoten van een heerlijke wokmaaltijd. Alle aanwezigen konden zelf hun gerechten uitzoeken en bereiden.
Later op de avond was er een karaoke show. De verborgen zangtalenten kwamen ruimschoots aan bod. Het
Sint Jorisgilde kan terug zien op een geweldige feestdag.
Vijfentwintig jaar gildebroeder
Op 18 november 2006 vond de jaarlijkse teeravond
plaats van het Sint Martinusgilde Luyksgestel als afsluiting van het gildejaar. Tijdens deze druk bezochte
avond werd Jan Antonis gehuldigd vanwege zijn vijfentwintig-jarig gildebroederschap. Niet alleen vijfentwintig jaar gildebroeder, maar ook vijfentwintig jaar standaardrijder van het gilde. Jan begon met het paard
Rozetta. Na verloop van tijd werd Cesar geboren en
Jan was hiervan de trotse eigenaar. Momenteel rijdt Jan
nog steeds met Cesar en samen hebben ze vele prijzen
gewonnen in al die jaren. Paard en berijder hebben hetzelfde karakter: goeien aard, maar wel pittig en soms
ook een tikkeltje eigenwijs. Daarnaast is Jan ook nog
beetje de huiselektricien van het gilde, te denken valt
aan de vele uren in de schuilhut bij het schietterrein en
in ons gildehuis. Jan werd door de hopman de bijbehorende onderscheiding opgespeld. Ook zijn vrouw Ciska
werd niet vergeten. Zij staat toch maar altijd klaar voor
Jan en Cesar, en dus ook voor het gilde! Maar ook daarbuiten staat Ciska altijd klaar voor hand en spandiensten. Speciaal hiervoor was Jan Luyten, raadsheer standaardrijden Kring Kempenland, naar Luyksgestel
gekomen om Jan namens de kring te feliciteren met zijn
jubileum. Uit handen van de raadsheer ontving Jan een
beeldje van de contente mens. Want content is Jan zeker. Vervolgens werden ook twee nieuwe gildebroeders
geïnstalleerd. Joris Waale, die al lange tijd tamboer is en
John Bax.

Jan Antonis
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Kempenschutters 2006-2007
Het seizoen zit er weer op, 166 schutters hebben zondag 22 april 2007 gestreden om uit te vinden wie de
beste schutter is van de Kempen. Aan deze competitie
doen schutters en schutterinekes mee van gilden uit de
Kempen, te weten Aalst, Waalre, Valkenswaard, Borkel, Schaft, Dommelen, Riethoven, Westerhoven,
Luyksgestel, Eersel (twee gilden), Duizel, Reusel,
Hoogeloon, Vessem, Knegsel en Oerle. Per wedstrijd
lost iedere schutter vijf schoten opgelegd, vijf schoten
vrije hand, drie schoten viertal opgelegd en vier schoten
vrije hand. Men schiet zeven wedstrijddagen op ver-

schillende schietterreinen. Dit jaar was de afkampwedstrijd in Luyksgestel bij het Sint Martinusgilde. Iedere
schutter zag op het bord waar hij moest afkampen. De
schutters waren ingedeeld in vier klassen, zowel bij het
opgelegd schieten als bij de vrije hand. Daarnaast werden er drie puisten verschoten voor de gildebroeders en
zusters die deze dag geen kans maakten op een prijs.
Na enkele uren kampen was de uitslag bekend. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Pieter Bax en
door kringvoorzitter van Kring Kempenland J. Schrurs
en door de voorzitter van het Kwartier van Oirschot J.
van Riel. Ook werd een schild verschoten voor alle
schutters die de laatste vijftien jaar tweede zijn geworden. Er waren ook drie Jubilarissen: Paulus van den
Berg, Luyksgestel, Henk Hartjes, Waalre en Bert Jansen uit Borkel. Zij waren allen vijfentwintig jaar lid van
de Kempenschutters.
Een dame als ouderling
Op de teerdag van het Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament uit Dommelen, werd mevrouw Marietje
Staals-van den Eijnden geïnstalleerd als ouderling van
het gilde. Zij volgde hiermee Piet Bosmans op die op
11 mei 2005 was overleden. Mevrouw Staals is hiermee zeer waarschijnlijk het eerste vrouwelijke lid van
een gilde met deze functie binnen de gilden van de
Kring Kempenland. Het Sint Martinusgilde wenst haar
nog heel veel jaren toe, zowel in leeftijd als met haar
functie binnen het gilde..

Kring Kempenland werd hem opgespeld door de districtsraadsheer Th. Schoenmakers. Op de foto wordt
hij door hem gefeliciteerd, terwijl de kringvoorzitter J.
Schrurs samen met hopman W. Dekkers en regerend
deken H. Mikkers hierop toezien. Wij wensen onze jubilaris nog een lange en fijne tijd binnen ons gilde.
Nieuw koningspaar Borkel.
Het traditionele twee jaarlijkse koningschieten van het
Gilde Sint Sebastiaan Borkel vond plaats op 24 september 2006. De dag begon met een gildemis die werd
afgesloten met een vendelgroet aan het wereldlijke en
kerkelijke gezag. Daarna ging men in optocht naar het
gildehuis waar men zich te goed kon doen aan een
voortreffelijke lunch. Hierna vertrok men naar het gildeterrein alwaar het schieten begon. Vooraf werd er
door de burgemeester van Valkenswaard, genodigden
en de aftredende koning enkele schoten gelost waarna
de zes deelnemers de vogel naar beneden probeerden
te halen. Bij het 526ste schot haalde Frits van Asten de
vogel naar beneden en werd daardoor voor de tweede
keer koning van het gilde. In de jaren 1996-’98 was hij
dat ook al. Samen met zijn vrouw José vindt hij het een
hele eer om het gilde de komende twee jaar weer te
vertegenwoordigen. In 2004 werden oude gebruiken
weer in ere hersteld, waardoor de kroning een bijzondere gebeurtenis werd. De overheid wordt door het koningspaar dan ook hartelijk bedankt voor deze overweldigende feestelijke dag. Op 18 november 2006 is een
begin gemaakt met de aanleg van het koningenbos. Er
werden bomen geplant voor alle koningen vanaf 1970,
waaronder twee ter nagedachtenis aan de overleden koningen, onder iedere boom zal een naamplaat worden
aangebracht.

Installatie door hopman Wim Dekkers, terwijl regerend deken
Hans Mikkers op de achtergrond toekijkt
Jubilaris in Dommelen
Tijdens de Sint Martinus viering op 12 november 2006
werd gildenbroeder Tinus van Hoof door de kringvoorzitter van de Kring Kempenland gehuldigd vanwege
zijn veertigjarig lidmaatschap van het Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament Dommelen. Tinus van
Hoof was gedurende die tijd een zeer verdienstelijke
vendelier en geweerschutter. Het zilveren schild van de
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Tinus van Hoof

Frits van Asten koning

PEELLAND
Twee gouden gildebroeders
Het Sint Antoniusgilde uit Beek en Donk heeft sinds
29 november 2006 twee gouden jubilarissen in hun gelederen. Harrie Vermeulen en Christ Verhoeven werden op deze dag gehuldigd voor hun vijftigjarig lidmaatschap van de Beekse schut. Beiden zijn zeer
actieve gildebroeders. Zo is Harrie Vermeulen al tientallen jaren penningmeester en wapenmeester Christ
Verhoeven is wekelijks heel wat uren bezig op de
schietaccommodatie van de Beek en Donkse gilden, ’t
Wipke. Veel familieleden en vrienden van de jubilarissen waren naar het gildehuis ’Naast ’t Raedthuijs’ gekomen om de huldiging bij te wonen. Ook de gildebroeders van het Sint Antoniusgilde waren bijna
allemaal aanwezig. De burgemeester van Laarbeek was
er, alsook delegaties van het Sint Leonardusgilde uit

Beek en Donk en van Kring Peelland. De jubilarissen
werden toegesproken door kapitein Piet Swinkels van
het Sint Antoniusgilde, Mies Sijbers, vice-voorzitter
van Kring Peelland en door de burgemeester. Alle drie
hadden veel lovende woorden voor de trouw en inzet
van de jubilarissen, een trouw en inzet die zich uitstrekte over maar liefst 10% van de geschiedenis van het
gilde, zoals de burgemeester het uitdrukte. De kapitein
las ook nog een boodschap voor van beschermheer,
jonkheer Jan de Jong van Beek en Donk, die helaas verhinderd was. Beide jubilarissen kregen zowel van hun
eigen gilde als van Kring Peelland een zilveren schildje
opgespeld voor hun trouw. Ook van de burgemeester
kregen ze een presentje.

heeft hij nooit gehad. Zijn hoogtepunt als gildebroeder
beleefde Frits in 1984 toen hij zich tot koning schoot.
Frits heeft al die jaren genoten van het gilde, de gezelligheid, het buurten, het met elkaar optrekken, het
potje bier, kortom het samenzijn gaf hem het gevoel
gildebroeder te zijn.

Frits van de Ven met oorkonde

Chris Verhoeven (r) en Harrie Vermeulen
Teerdag 2007
Zoals dat bij een gilde hoort, begon het Gilde van Sint
Antonius Abt uit Lierop met een eucharistieviering met
als voorganger gildepastor Jan Zwirs. De intentie van
deze viering was voor alle overleden leden, maar met
namen werd genoemd Mina van de Ven - van de Wijnboom, dit omdat zij na de teerdag van 2006 was overleden. Hierna begon het tweede onderdeel van de teerdag, de algemene ledenvergadering in het gildehuis ’De
gildetweeling’. Wim van Brussel en Ton van de Ven
werden gekozen als gildebroeders van het jaar 2006.
Harrie Berkers werd als lid van de overheid herkozen.
Wim van Bree volgde de niet herkiesbare Huub van
den Eikhof op. Tijdens de overheidsvergadering van
woensdag 7 februari 2007 werd Wim van Bree tot dekenschrijver benoemd. Huub van den Eikhof werd
door zijn vele verdienste voor het gilde benoemd tot
’Ere-broeder in Groen’. De hoogste onderscheiding die
het Gilde van Sint Antonius Abt pas voor de vijfde keer
uitreikte. Het jaarprogramma van 2007 werd goedgekeurd.Tijdens de teeravond, werd Frits van de Ven Bzn
gehuldigd vanwege zijn zeventigjarig lidmaatschap.
Hoofdman Henk Berkers bood de jubilaris de versierselen aan behorende bij dit unieke jubileum.
’Unne echt gruune gildebroeder’
Zeventig jaar lid, dat is bij ons in de familie geen uitzondering. Mijn vader was vijfenzeventig jaar en ome Fried
zelfs tachtig jaar lid, aldus Frits van de Ven (87) die dit
jaar zeventig jaar gildebroeder is. Al zijn zes zonen
evenals een schoondochter, twee kleinzonen en een
kleindochter zijn lid. Ook zijn vorig jaar overleden
vrouw Mina kwam bij het gilde toen de mogelijkheid
zich aanbood. Frits is er ’gruts’ op dat zijn nazaten de
liefde voor het gilde hebben overgenomen. Frits werd
lid tijdens Lierop kermis in 1937. Jan van Eijk, de toenmalige dekenschrijver, kwam hem vragen of hij Frits
kon inschrijven als lid van de ’gruun’ schut. Hij wist wel
dat je inschrijfgeld moest betalen. Maar één gulden, dat
was wel een hele hap van zijn kermisgeld! Maar spijt

Erebroeder in Groen
Deze hoge onderscheiding was er voor Huub van den
Eikhof (63) wegens zijn verdiensten voor het gilde. De
onderscheiding, een zilveren Tau-staf, werd hem uitgereikt door hoofdman Henk Berkers. Huub is vanaf
1972 gildelid en was van 1986 tot 1988 koning en vanaf die tijd bestuurlijk actief. Hij bekleedde onder meer
acht jaar de functie van tweede dekenschrijver en tien
jaar dekenschrijver en was ook nog eens plaatsvervangend hoofdman. In deze functies heeft hij zich onder
andere ingezet voor een volwaardig lidmaatschap voor
de vrouw in het gilde. Toen dit in 2000, bij het Gilde
van Sint Antonius Abt als eerste gilde in Kring Peelland
werkelijkheid werd, was dat ook zijn grootste trots.
Daarnaast was hij actief bij het organiseren van vele
gilde-evenementen, niet alleen met zijn eigen gilde
maar ook samen met het zustergilde Onze Lieve Vrouw
van de Zeven Weeën, en met de gilden Sint Joris en
Sint Lambertus uit Groot-Someren. Steeds had hij
daarin de functie als secretaris. Met uitzondering in
2000 bij de organisatie van het NBFS-toernooi standaardrijden, daar was hij naast secretaris ook voorzitter
en penningmeester. Tevens is hij ruim acht jaar lid geweest van de S.A.T.- (studie - archief en tentoonstelling) commissie van de kring en vertegenwoordigde het
gilde plaatselijk, gemeentelijke, regionaal, landelijk en
zelfs in het buitenland. Huub van den Eikhof is pas de
vijfde gildebroeder van Sint Antonius Abt die deze
unieke onderscheiding in ontvangst mocht nemen.
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Huub van den Eikhof ontvangt onderscheiding
Overdracht voorzitterschap
Op zaterdagmiddag 3 februari 2007 heeft het Sint Le-

onardusgilde in Beek en Donk in het gildehuis haar
jaarvergadering gehouden. Naast de vele agendapunten kwam ook een bestuursverkiezing aan de orde. Aftredend en herkiesbaar waren Antoon de Groot en
Harrie van Dijk. Beiden werden met algemene stemmen herkozen als bestuurslid.
De huidige voorzitter, die voor één jaar het voorzitterschap van Jan Huijbers had overgenomen, deelde de
vergadering mede, dat hij het voorzitterschap wilde
overdragen, maar wel bestuurslid wilde blijven. Opnieuw vond een schriftelijke stemming plaats om uit de
andere bestuursleden een voorzitter te kiezen. Met algemene stemmen werd Geert-Jan van Rixtel Bz gekozen tot voorzitter/hoofdman van het gilde. Meteen
werd door Antoon de voorzittershamer overgedragen
aan Geert-Jan, die in een korte toespraak de afgetreden
voorzitter bedankte voor zijn grote inzet voor het gilde.
Daarna werd hij door zijn medegildebroeders van harte
gefeliciteerd met de boodschap dat hij in verband met
zijn leeftijd nog vele jaren de voorzittershamer kon hanteren. Geert-Jan was vanaf 1992 tot grote tevredenheid
penningmeester en beheerder van de kas en deze functie werd nu overgedragen aan André van Nunen.
Tot slot werd aan onze nieuwe gildeheer Pastor Franklin De Coninck een gildetegel overhandigd, die aan de
voorgevel van zijn huis bevestigd kan worden.

De overdracht van de voorzittershamer

MAASLAND
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Voorbereidingen Federatietoernooi Nuland 2007
in volle gang
Op zondag 16 september 2007 wordt het Federatietoernooi voor vendelen, trommen, bazuinblazen en
standaardrijden in Nuland gehouden, georganiseerd
door het gilde Sint Antonius Abt. Het gilde heeft tot nu
toe diverse gildedagen georganiseerd, maar nog nooit
een federatietoernooi.
Voor de organisatie zijn verschillende commissies samengesteld die volop en enthousiast aan de gang zijn
gegaan met de eerste voorbereidingen. Eén ervan is de
Technische Commissie die ervoor zal zorgen dat er
straks wedstrijdvelden met de juiste kwaliteit zullen komen te liggen. Verder vindt er op de zaterdagavond
voorafgaand aan dit festijn, een gezellige, Volendamse
feestavond plaats. Hierdoor kunnen de prijzen op de
wedstrijddag, gildevriendelijk gehouden worden. Maar
wij gaan er vooral voor om er een geslaagde gildedag
van te maken. Aan alle wedstrijdonderdelen zullen ook
gildeleden uit Nuland deelnemen.
Afgelopen jaar wist ons gilde op drie wedstrijdonderdelen het kampioenschap binnen te halen. Kijk eens op
onze speciale website federatietoernooi.gilde-st-antonius-abt.nl . Hierop zal, op weg naar 16 september, al-

lerlei praktische informatie over de wedstrijddag vermeld worden.
Teerdag Antonius Abt Nuland
Op zaterdag 20 januari 2007
vierde het Nulandse gilde
haar jaarlijkse teerdag. Na
de mis in de kerk werd de
vendelgroep versterkt met
de nieuwe jeugdvendelier
Maik Voets, zes jaar oud. Na
de rondgang door het dorp
en de daarop volgende koffietafel was het tijd voor het
officiële gedeelte.
Het erehoofdman-medaillon Hoofdman Gerry van der
Schoot zette door middel
van een jaaroverzicht alle activiteiten van het afgelopen
jaar nog eens op een rij. Na diverse bedankjes door
onze hoofdman werd door een afgevaardigde van het
kringbestuur Kring Maasland de nieuwe erehoofdman
Theo Hanegraaf toegesproken. In zijn ruim zesendertigjarig lidmaatschap besteedde Theo er drieëndertig
ten dienste van de overheid waarvan zesentwintig jaar
als hoofdman. In verband met zijn lange staat van
dienst en voor alles wat hij voor het gilde betekend
heeft, kreeg Theo de hoogste kringonderscheiding in
zilver verguld met Bourgondische vuurslag. Theo had
zelf ook nog een verrassing voor het gilde. Hij schonk
het gilde een prachtig nieuwe hoofdmanstaf. Na deze
bijzondere verrassing werd de ’Gildebroeder van het
Jaar’ bekend gemaakt. Uit handen van burgemeester
Boelens kreeg Mark van der Dussen het prachtige
schild omgehangen, als waardering voor al het werk dat
Mark het afgelopen jaar voor het gilde gedaan heeft. De
senioren tamboersgroep, die vorig jaar maar liefst voor
de vijfde keer op rij Brabants kampioen werd, werd ook
in het zonnetje gezet. Ieder seniortamboer kreeg een
ingelijste fotocollage aangeboden als herinnering aan
dit memorabele gebeuren. Onze vorige koning Henk
Hanegraaf tenslotte, bood het gilde zijn koningsschild
aan waarop zijn passie, een ducatimotor, staat afgebeeld.
Vijftigjarig lidmaatschap Adriaan v.d. Heijden
Het gilde Sint Antonius Abt uit Vorstenbosch hield op
20 januari 2007 haar jaarlijkse teeravond. Tegen de
avond werd verzameld in zaal ’de Schaapskooi’, vanwaar het gilde in optocht naar de Lambertuskerk ging.
Er waren verschillende genodigden aanwezig, waaronder burgemeester Jos Heijmans, Ben Cornelissen,
voorzitter van het stichtingsbestuur EST2006 en weduwen van overleden gildebroeders. Tijdens de dienst
werd vaandrig Adriaan v.d. Heijden gehuldigd voor
zijn vijftigjarig lidmaatschap, welke de derde is binnen
het gilde sinds de heroprichting in 1951.
Tijdens de teeravond werden nog enkele gildebroeders
gehuldigd omdat de ze vijfentwintig, veertig of vijftig
jaar lid waren. Dat waren de vendeliers Peter v.d. Broek
en Twan van Roosmalen en, al reeds vermeld, Adriaan
v.d. Heijden. Daarnaast werd de gildebroeder van het
jaar bekend gemaakt in de persoon van Jan van Grunsven. Hij werd voor de tweede keer als Gildebroeder van
het jaar verkozen. Hij is het geweest die de eerste stap
tot het EST2006 gezet heeft na een ledenvergadering
van de Kring Maasland. In een busreis met het gilde
heeft hij zijn ideeën destijds bekend gemaakt en vandaar uit is het balletje verder gaan rollen tot het grote
feest zelf. Dat het Europees Schutterstreffen een groot
feest was hebben ongeveer zestienduizend mensen zelf
ervaren tijdens het laatste weekend van augustus 2006.

Ook werd weer een inzameling in de melkbus gehouden waarvan de opbrengst, 1 230,- , naar pater Lambert v.d. Heuvel ging, die sinds 1964 als missionaris
werkzaam is in Indonesië.

Jan van Grunsven, Peter v.d. Broek,Twan van Roosmalen,
Adriaan v.d. Heijden
Nieuwe kleding voor Udenhout
Bij het Udenhoutse gilde
Sint Antonius-Sint Sebastiaan zijn ze heel blij en verheugd dat na jaren van voorbereiding het gelukt is om
nieuwe gildetenues aan te
schaffen voor al haar leden.
Vele ontwerpen zijn er gemaakt, aangepast, afgekeurd
en gewijzigd. Iedereen had
zijn wensen. Uiteindelijk kon
eind 2005 het ontwerp worden goed gekeurd en werden
diverse bedrijven gevraagd
een offerte uit te brengen.
Het nieuwe tenue
Uiteindelijk werd gekozen
voor een firma uit Tilburg/Udenhout.
Een belangrijke vraag was natuurlijk, hoe krijgen we
het financieel allemaal rond?
Het VSB-fonds en het Prins Bernhardfonds waren ons
goedgezind en gaven ons financiële zekerheid. Door
verdere steun van donateurs, dorpsraad en diverse
plaatselijke sponsors en stichtingen, en het feit dat we
twee jaar op rij het Nederlandse kampioenschap mochten organiseren, is het ons gelukt voldoende middelen
bij elkaar te krijgen. De opdracht voor het maken van
de tenues kon dus gegeven worden. Begin 2006 waren
alle tenues ingemeten en begin 2007 was het eerste
pasexemplaar klaar en kon de keizer het op de teerdag
aan iedereen laten zien. Begin april waren alle pakken
in zoverre gereed dat ze gepast konden worden en
eventueel nog wat veranderd. Eind april was alles gereed en werden de tenue’s gezegend door gildeheer,
pastoor G. Looyaard. Ons eerste gezamenlijke optreden in de nieuwe outfit vond plaats op Moederdag in
de Sint Jan in Den Bosch.
Twee bijzondere jubilarissen in Den Dungen
Sommige gildes zijn onzeker over het moment van oprichting, dit is jammer genoeg niet altijd te achterhalen.
Ruim veertig jaar geleden blijkt het bij Gilde Sint Catharina in Den Dungen ook mis te zijn gegaan bij het
vastleggen van een inschrijvingsdatum. Maar op 15 november 2006 werd in het gildehuis van Den Dungen
toch het ’ruim’ veertigjarige jubileum van gildebroeder
Cor van Ewijk gevierd. Cor ontving uit handen van
hoofdman Jack Goudsmits de onderscheiding met
vuurslag van Kring Maasland en van het gilde zelf een

speldje met de afbeelding
van Catharina.
Cor van Ewijk heeft diverse
functies bekleed binnen het
gilde; hij was actief als tamboer, vendelier, deken, zilverdrager, schutter met
kruisboog en geweer. Het
gildewezen leefde altijd binnen de familie van Ewijk.
Zijn vader was eenenvijftig
jaar lid en broer Frans vierenveertig jaar. Zijn zoon is
ongeveer negen jaar lid geweest. Dankzij deze verdienstelijke (hoofd)vendelier en Rita in 1984 als tamboer
schutter komt in het archief
van het gilde regelmatig prijzenzilver voor met vermelding van de naam Cor van Ewijk. Bij de bouw van het
nieuwe gildehuis in 2003 kon het gilde profiteren van
het vakmanschap van Cor als loodgieter. Als baancommandant bij de onderlinge competitie’s is zijn motto bij
aanvang: ’tijd is tijd’ en gildebroeders worden er op gewezen dat de nullen hem te veel inkt kosten. Rita van
der Aa-Schellekens was vijfentwintig jaar geleden een
van de eerste vrouwen bij het Gilde Sint Catharina Den
Dungen. Zij begon als tamboer en werd later ook bestuurslid. Haar hele hart ligt bij het Gilde, en dat werd
zelfs een ’gildehuwelijk’. Haar man Martien was al vijf
jaar lid van het gilde, toen Rita zich aansloot en ook hij
is tamboer. Ook hun kinderen, Joyce en Niels, zijn lid
van het gilde. Rita ontving tijdens de naamdagviering,
15 november 2006, een zilveren schildje voor haar vijfentwintigjarig jubileum.
Afscheid van beschermheer
Op maandag 5 maart 2007 heeft het gilde Sint Crispinus & Sint Crispinianus van Besoijen afscheid genomen van haar beschermheer, burgemeester drs. J. de
Geus. Hij legde op 31 maart 2007 zijn functie als burgemeester van de gemeente Waalwijk neer en moest
hiermee, traditiegetrouw, ook het beschermheerschap
van het Besoijense gilde neerleggen. Het gilde heeft,
sinds De Geus in 2002 beschermheer werd, een goede
beschermheer aan hem gehad en betreurde het dan ook
dat hij wegging. In de loop der jaren had hij het gilde
veel steun geboden in het vinden van sponsors en het
aanvragen van subsidies zodat het gilde een aantal gildeattributen kon vernieuwen. Ook kon men de authentieke standaard uit 1838 laten conserveren. Men hoopt
in de opvolger van De Geus dan ook een net zo’n bedreven beschermheer te vinden. Ook De Geus zelf betreurde het dat hij zijn functie neer moest leggen. Hij
heeft het beschermheerschap altijd met plezier vervuld
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Hoofdman René van Kuijk reikt een beeldje van een
gildebroeder uit

en altijd met bewondering naar het gilde gekeken. Hij
sprak dan ook uit, trots te zijn op ’zo’n klein clubje
mensen binnen de Waalwijkse gemeenschap, dat de
gildetradities in ere weet te houden’.
Nieuws met een lach en een traan van het Besoyense
gilde
Het leuke nieuws was dat Henry Broeders op tweede
paasdag de Jan van Hultentrofee heeft gewonnen. Bij
deze eerste schietbeurt van het seizoen was Henry de
enige die de maximale score van twaalf punten wist te
halen.
Het trieste nieuws was het overlijden van onze oud-beschermheer Jan de Geus. Hij was pas 61 jaar. Slechts
enkele weken kon hij genieten van zijn pensioen. Op 13
april 2007 overleed hij volkomen onverwacht aan een
hartstilstand. Als beschermheer was hij een kanjer voor
ons gilde. Behalve diep geschokt, zijn wij hem zeer
dankbaar voor alles wat hij voor het gilde gedaan
heeft.
Gilden uit Drunen en Elshout organiseren rikavond
Op 17 februari 2007 werd er weer gekaart in het Rad te
Elshout. Voor het 38e jaar organiseerden de gilden uit
Drunen en Elshout de avond ten behoeve van Het Zorgenkind en DVS. De gilden willen op deze wijze hun
dank uitspreken voor alle sponsoren, betrokkenen en
kaarters uit Drunen en Elshout.

Rikkers in Elshout
Nieuwe puntenkoning voor Drunen
In maart van dit jaar kwamen de schutters van het gilde
Sint Hubertus Drunen weer bijeen voor het openen
van het schietseizoen. Na wat wintermaanden te hebben doorgebracht met het oefenen in vendelen, trommen en wat onderhoud aan het eigen terrein kwam het
gilde uit de winterslaap. Tijdens de tweede schietronde
werd geschoten om de puntenkoning. Het gaat erom
deze dag de schutter te zijn met de meeste treffers. Of
het nu lag aan een uurtje korter slapen of een vreemde

stand van de zon in de schietbak, dat weten niet, maar
op 25 maart 2007 was er niemand van de zevenendertig schutters, en jeugdschutters, die twaalf punten wist
te behalen. Frie Klerks wist met elf punten de titel van
puntenkoning te behouden. Aan deze titel is de J.
Klerks-wisselbeker verbonden welke een vorm heeft
van een liggend hert.
Sint Joris Udenhout naar school
Op 23 en 25 januari 2007 was het gilde Sint Joris Udenhout te gast bij de groepen 5 t/m 8 van basisschool ’De
Wichelroede’ in Udenhout, om te vertellen over het
gilde. De kinderen waren direct al onder de indruk van
de kostuums en attributen die waren meegebracht. We
kregen te maken met kinderen met bijzonder veel belangstelling en die veel vragen wisten te stellen. Wat
kwam er zoal aan bod? Natuurlijk de ontstaansgeschiedenis van de schuttersgilden en de functies die ze hadden en nog hebben. Maar ook over de rijke traditie van
de gilden en de vele gildengebruiken.
Groep 5 vond het prachtig te ervaren, hoe het gilde
’gaat’, als ze in een optocht lopen. Onder begeleiding
van een gildetrom werd er gelopen op het ritme van de
slagen.
Groep 6 was vol van het koningschieten en de prachtige
schilden van de koningen. Verschillende ringetjes werden bij de meisjes afgedaan om te kijken of het zilver
’echt’ was, toen verteld werd wat de tekens achter op de
schilden betekenden.
Groep 7 had een bijzondere belangstelling voor het gildevaandel en de standaard. Met open monden werd
gekeken naar de beide kunstwerken, zeker toen ze
hoorden hoeveel uren eraan gewerkt was. Groep 8 had
veel interesse in de historie en het ontstaan van de gilden, zeker toen een beeld geschetst was van Udenhout
rond 1600. Vergelijkingen werden gemaakt met de
bende van ’De Bokkenrijders’ en het boek en film
’Kruistocht in spijkerbroek’. Als afsluiting werd op de
speelplaats het vendelen gepresenteerd met een korte
vendelgroet aan de kinderen.
In het algemeen wilden veel kinderen weten of alleen
jongens lid konden zijn en hoe dat allemaal in z’n werk
gaat. Natuurlijk wilden zij ook iets weten over het schieten, maar gelukkig niet alleen daarover. Blijkbaar vinden veel kinderen een stukje historie, traditie en gebruiken uit hun eigen omgeving heel interessant. Echt
leuk was, als de kinderen zelf iets mochten doen of vertellen. Vol belangstelling kijken ze uit naar het grote gildefeest dat op 26 augustus 2007 in Udenhout gehouden
wordt.
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Hoofdman Piet Vromans geeft uitleg over het koningszilver

De nieuwe puntenkoning Frie Klerks

Voorbereiding vrij gildefeest Udenhout
Op uitnodiging van het bestuur van de Bond KBO
Udenhout werd op 22 februari 2007 voor de senioren
van deze belangenvereniging een bijeenkomst belegd in

een vergaderruimte van ’t Plein in Udenhout. Op deze
bijenkomst presenteerde het Sint Jorisgilde Udenhout
haar programma voor het komende vrije gildefeest. De
opkomst van de leden was redelijk te noemen, ofschoon
de voorzitter zei dat hij op een grotere opkomst gerekend had. Het gaat echter niet om de kwantiteit maar
om de kwaliteit. Nou… de kwaliteit was bijzonder
goed!
Na de inleiding van hoofdman Piet Vromans, die de
verschillende aspecten van de gilden belichtte, kwam
de dekenschrijver Rob Weijtmans aan het woord. Hij
vertelde op een zeer boeiende manier over het door
hem geschreven boek waarin de geschiedenis van het
gilde ruim aan bod komt.
Met ver- en bewondering luisterden en keken de aanwezigen naar het verhaal en de power-point presentatie. Het vaandel waarop Sint Joris met de draak op een
zeer kunstige manier met de naald geschilderd is door
mevrouw Lies van den Bersselaar, kreeg veel bekijks.
Verschillende dames wisten ons precies te vertellen wat
voor monnikenwerk dat is. Alle waardering voor dit
mooie kunstwerk werd geuit. Uiteraard kreeg de standaard ook bijzonder veel belangstelling. De aanwezigen
wisten niet dat ons gilde zulke waardevolle kunstwerken heeft. Het gildezilver is een verhaal apart en werd
met bijzondere interesse bekeken. Slechts een enkeling
wist wat de vier verschillende merktekens in het zilver
betekenen. In zijn dankwoord benadrukte de voorzitter, de heer Van de Wouw, dat de heren Vromans en
Weijtmans er bijzonder goed in geslaagd waren een link
te leggen tussen het verleden en het heden en vooral de
plaats en positie van de gilden ook aan te geven voor de
toekomst. Als je erin slaagt om de aanwezigen twee
keer drie kwartier te boeien en af en toe aan je lippen te
laten hangen, dan heb je niet alleen iets te vertellen,
maar straal je ook iets uit. Gilde Sint Joris hartelijk dank
voor jullie inzet en op 26 augustus 2007 zullen jullie
veel van onze mensen zien, zo besloot de voorzitter zijn
dankwoord.

nieuwe periode gaat voorzitten. Dat gezegd hebbend
terug naar de teerdag, een van de jaarlijkse hoogtepunten. Met vliegend vaandel en slaande trom trok het
gilde ’s morgens in optocht naar de Sint Caeciliakerk
waar tijdens de viering, voorgegaan door gildeheer Pieter Scheepers, een tweetal nieuwe vendels werden ingezegend en aangeboden aan het gilde.
Nu nog een paar sterke kerels, die enkele maanden
flink gaan oefenen, en dan mag ons gilde zich een vendelend gilde noemen. Na de mis werd in het gildehuis
bij Mie Pieters aan de Laag Heukelomseweg de traditionele brandewijn met suiker genuttigd, welke de opmaat was voor een gezellige dag. Na de Brabantse koffietafel werden de prijzen van het afgelopen jaar
uitgereikt en de kampioenen gehuldigd in de diverse
disciplines. De feestcommissie had een middagprogramma in elkaar getimmerd en deed daar erg geheimzinnig over, maar het was zeker de moeite waard.
De dag werd afgesloten met een avondmaaltijd en het
verloten van Brabantse zult, waarmee de giIdebroeders
ook hun eigen gilde extra ondersteunden.
Paaszaterdag in Enschot
Het voorjaar is weer begonnen en een van de eerste
schietwedstrijden gaat bij Sint Joris en Sint Sebastiaangilde op paaszaterdag traditiegetrouw om de zogeheten
De Bresserbokaal. Deze bokaal, overigens van grote afmetingen, is in 1987 beschikbaar gesteld door de familie De Bresser als eerbetoon aan hun ouders J. de Bressser-Buster, die jarenlang actief waren in het gilde. De
bokaal is een wisseltrofee en de winnaar ontvangt tot op
de dag van vandaag nog altijd van de familie De Bresser
een persoonlijke herinnering en natuurlijk de eeuwige
roem! Na een enerverende wedstrijd mocht Henk van
den Broek de overwinning op zijn palmares aantekenen
en mag deze trofee voor een jaar bij hem op de kast
staan. Deze dag kreeg een bijzonder tintje daar mevrouw Agnes van den Broek na weer maanden werk
het resultaat daarvan kwam aanbieden aan het gilde,
een witte stola met de beide schutspatronen Sint Joris
en Sint Sebastiaan daarop geborduurd. Deze stola zal
in bruikleen worden gegeven aan eredeken, pastor Pieter Scheepers om te gebruiken tijdens vieringen in de
kerk waarbij het gilde betrokken is. De afbeeldingen
hebben hetzelfde patroon als de eerder door Agnes van
den Broek gemaakte medaillons voor het vaandel en de
standaard. Ook de onlangs in gebruik genomen nieuwe
folders over het gilde kennen dezelfde afbeeldingen.
Het gilde, bij monde van hoofdman Wil van Spaandonk, sprak zijn dank uit voor dit mooie geschenk en
zegde toe deze stola aan de eredeken te zullen doorgeven met het verzoek hem bij de eerstvolgende gelegenheid te zegenen en in gebruik te nemen Dat gebeurde
tijdens de Sint Jobviering op 13 mei 2007.

Aandachtige luisteraars bij de KBO
Gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan Enschot sluit het
jaar af en ...begint opnieuw
Elk jaar rond de feestdag van Sint Sebastiaan, welke
van oudsher gevierd wordt op 20 januari, komt het
gilde bijeen om zijn naamdag te vieren, die bij het gilde
statiedag of teerdag genoemd wordt. Dat dit jaar deze
viering precies op de goede datum viel, gaf wat meer
cachet aan een toch al eeuwenoud gebruik. Zondag 7
januari 2007 waren de verplichtingen van het lidmaatschap vervuld, de schulden betaald en had de overheid
(bestuur) rekening en verantwoording afgelegd. Ook
de diverse commissies gaven tekst en uitleg over hun
doen en laten. Dat de giIdebroeders en -zusters tevreden waren bleek uit de herverkiezing van hoofdman
Wil van Spaandonk die met algemene stemmen een

Statiedag in Oisterwijk
Zaterdag 20 januari 2007 was het de hele dag feest bij
het Oisterwijkse Sint-Sebastiaangilde. De gildebroeders en -zusters vierden de jaarlijkse statiedag. Geheel
volgens traditie werd deze dag op vrijdagavond door de
vaandrig aangekondigd met het voorlezen van de proclamatie in het dorpshart. Hij werd daarbij begeleid
door twee tamboers en enige vendeliers. De spontane
ontmoetingen met bezoekers in de verschillende eetcafe’s in het centrum waren weer ontzettend leuk. Een
man uit Oirschot die ook lid is van een gilde, een jonge
dame die ’het gilde’ kent omdat opa jarenlang lid was
van het Vughtse Sint-Catharinagilde en leden van Kigo,
Kunstenaars in gemeente Oisterwijk die hun nieuwjaarsborrel hadden. Zaterdagochtend ging het gilde
naar de Joanneskerk voor een woord- en gebedsviering.
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Aan het eind van de dienst hernieuwde de vaandrig de
eed van trouw aan diaken Schrama als vertegenwoordiger namens de kerk en aan wethouder Van Hezik als
vertegenwoordiger namens het gemeentebestuur. Vanwege het slechte weer bleef de vendelgroet achterwege.
Aansluitend was in zaal ’t Molentje de koffietafel, gevolgd door de jaarvergadering. Patrick van Roessel is
toegetreden tot het bestuur als tweede deken. De zesenzeventigjarige Jan Goudsmits is weer voor drie jaar
benoemd tot vaandrig van het gilde. De feestavond van
de teerdag was ook in de zaal van ’t Molentje. Na de
koffie met een stukje van de door Peter en Eef van
Loon aangeboden koningstaart, werden de muziek, de
vocale klanken en het entertainment - onder regie van
gildebroeder Marcel van Roessel - verzorgd door de regionale artiesten René Smulders en Paul Oppermans,
zangers in hart en nieren. Het was een swingende
avond!
Nieuwe kapitein bij Onze Lieve Vrouwe
Schuts Elshout
Per 1 maart 2007 heeft
Gerard Smits officieel het
kapiteinschap van Paul van
de Wiel overgenomen. Hij
was al kapitein ad interim
sinds september vorig jaar.
Gerard is al jaren actief in de
schietcommissie en sinds
maart 2006 was hij als deken
toegetreden in het bestuur
van de Onze Lieve Vrouwe
Schuts.
Gerard Smits
Koningschieten in Elshout
Op dinsdag 24 april 2007 heeft de Onze Lieve Vrouwe
Schuts Elshout weer haar jaarlijks koningschieten
gehouden.We kwamen al vroeg samen in de schutskamer
voor vertrek naar de kerk. Op deze dag waren ook
nieuwe jeugdige gildeleden te bewonderen, te weten
tamboer Michael van Delft en vendelier Jochem Scheij.
Tijdens de dienst werden de nieuwe schaal en karaf,
voor de eerste handwassing van de nieuwe koning

Opspelden Mariaspeld bij kapelaan Van Overbeek
zilver om. Standaardruiter Jan Knippels werd geïnstalleerd als nieuw bestuurslid. Hij ontving uit handen
van hoofdman Leon Klerks de dekenstok. Kapelaan
Van Overbeek kreeg door hoofdman Leon Klerks een
Mariaspeldje opgespeld, zodat iedereen kan zien dat hij
verbonden is aan de Onze Lieve Vrouwe Schuts. Als
laatste schonk schutsheer monseigneur Muskens het
gilde zijn zilveren hart met daarin de titel schutsheer en
het originele schilderij met de afbeelding van de
vroegere standaardruiter Gerard Moonen. Hij had
daarbij echter als voorwaarde gesteld, dat hij door het
gilde zou worden begraven achter de kerk in Elshout.
Dit werd uiteraard door alle gildeleden beloofd. Na de
vergadering trok het gilde naar het schietterrein, waar
burgemeester Willems van de gemeente Heusden zich
bij ons voegde. Hij vrijde als eerste de boom, waarna
monseigneur Muskens en kapelaan Van Overbeek.
Hierna werd er door drieëntwintig gildebroeders
gestreden om de titel van koning. Gerard van Sluisveld
wist na 137 schoten de vogel naar beneden te halen en
kroonde zich daarmee, net als in 1980, tot nieuwe
koning van de Onze Lieve Vrouwe Schuts. Tevens
schoot Michael van Delft zich tot jeugdkoning. Hij
haalde in negen schoten de vogel naar beneden.
Na beraad van het bestuur werd de nieuwe koning, na
het handen wassen en een driewerf hoera, aangenomen.
Toen volgde een rondje door Elshout, waarna bij de
schutskamer een glas donker bier gedronken werd op
de nieuwe koningen. Op 6 mei 2007 werd Gerard
officieel gekroond tijdens de eucharistieviering.
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Aanbieding schilderij door mgr. Muskens
onder de schutsboom, met enkele zilveren Mariaspeldjes
door gildeheer, kapelaan Van Overbeek gezegend. Na
de kerkelijke verplichtingen werd in de schutskamer
genoten van een koffietafel, waarbij wij onze schutsheer,
monseigneur Muskens mochten verwelkomen. Hierna
volgde een korte vergadering. In deze vergadering werd
de kapitein, Gerard Smits officieel geïnstalleerd.
Monseigneur Muskens hing hem het daarbij behorende

De nieuwe koning van Elshout, Gerard van Sluisveld

LAND VAN CUIJK
Vendelleiders Land van Cuijk op uitnodiging van de
vendelcommissie naar Beugen.
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het ’Wapen
van Beugen’ hebben de vendelleiders en de vendelcom-

missie van de Kring Land van Cuijk een goed overleg
gehad. Na een zeer open gesprek bleek dat de aanwezigen akkoord gingen met het voorstel van de federatie,
dat de jeugd bij het groepsvendelen in één groep gebruik mag maken met twee maten vendels. Uiteraard
wel de maten, die voor de betreffende vendelier van
toepassing zijn.
Ook werd verzocht de vendeliers te stimuleren om deel
te nemen aan de wedstrijden.
Enkele belangrijke punten zijn: bij vendelwedstrijden
dienen de pasjes voortaan vóór twaalf uur op het secretariaat ingeleverd te zijn. Bij de vendelwedstrijden dient
iedereen op tijd op het wedstrijdveld aanwezig te zijn.
Ook werd de vendelleiders dringend verzocht om bij
het aanvragen van nieuwe pasjes, de oude pasjes mee te
sturen zodat deze ongeldig gemaakt kunnen worden.
Er werd ook gevraagd of er nog vendeliers zijn die op
koninginnedag naar den Bosch willen en of ze de brief
gelezen hadden met de uitnodiging om eind augustus
deel te nemen aan het vendeltreffen in Sint Niklaas(B).
Op de vrije gildedag in Milsbeek kunnen de vendeliers,
net als op een kringdag, promoveren. Het was een gezellige bijeenkomst. Het is altijd goed als een commissie een fijne verstandhouding heeft met de leiders van
de gilden.
Bestuur Kring Land van Cuijk neemt afscheid van
Frans Kusters
Tijdens de jaarvergadering op 3 februari 2007, van de
Kring van Schuttersgilden ’Land van Cuijk’ werd afscheid genomen van bestuurslid Frans Kusters. Frans
is naast het lidmaat van het kringbestuur ook erg actief
geweest in de commissie standaardrijden van de kring.
Bijna vijfentwintig jaar is Frans Kusters lid geweest van
het kringbestuur. In al die jaren heeft hij zich altijd actief opgesteld en kon men altijd een beroep op hem
doen. Frans is dan ook benoemd tot Lid van Verdienste van de Kring van Schuttersgilden ’Land van Cuijk’.
Hierbij hoort een zilveren erespeld, een ingelijste oorkonde en natuurlijk een paar flessen wijn. Hoewel
Frans het kringbestuur heeft verlaten zal hij nog wel
actief blijven binnen de commissie standaardrijden. In
zijn korte toespraak bedankte de kringvoorzitter Frans
voor zijn inzet. Frans Kusters wordt opgevolgd door
Mark Rutten van het Sint Joris en Sint Antoniusgilde te
Maashees.

Odi Bouwmans spelt het erespeld op bij Frans Kusters
Jaarvergadering Sint Anthoniusgilde Beers
Zaterdag 3 maart 2007 vond in schutterskwartier ’Crotos’ de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het
Sint Anthoniusgilde plaats. Een van de agendapunten
was het aftreden van bestuurslid Toon van de Leuvert
en het installeren van zijn opvolger Jan Robben.
Toon dankte de gildeleden voor de manier waarop men
hem in staat had gesteld om vierentwintig jaar de be-

stuursfunctie vol te maken. Hij wilde niet doorgaan tot
het vijfentwintigste jaar, zo sprak hij, omdat hij het bestuur niet op kosten wilde jagen. Voor opvolger Jan
Robben, die de bestuurszetel van Toon overneemt, betekende dit in feite een vorm van stoelenruil. Hij maakt
op grond van zijn koningstitel al deel uit van het bestuur en continueert zijn aanwezigheid na dat jaar dan
ook in deze nieuwe functie. Verder kwam ter tafel de
contributie voor huisgenoten, dit als gevolg van het eerder genomen besluit vrouwen dezelfde rechten te verlenen als mannen. Dat laatste houdt in dat ook zij een
bestuursfunctie kunnen bekleden en kunnen meedingen naar de koningsfunctie. De contributie bedraagt
met ingang van dit jaar 1 5,-. Een agendapunt dat ruim
de aandacht kreeg, was de restauratie van het verenigingsgebouw ’Crotos’. Deze werd in 1992 officieel in
gebruik genomen en nu, na zo’n vijftien jaar intensief
gebruik, is het aan een grote opknapbeurt toe. Dat renoveren gebeurt door de leden zelf en wordt zoveel
mogelijk betaald uit eigen middelen. Tijdens de vergadering werd het plan van aanpak gepresenteerd en werden vrijwilligers aangezocht om de renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Een aanvulling van het renovatie
budget was en is altijd welkom, daarom dat het bestuur
aangenaam verrast was toen het hoorde dat een van de
gildebroeders, Geert Derks, het gilde liet meedelen in
een financiële meevaller. Hij deed een flinke duit in het
’renovatiezakje’ en schonk het gilde bovendien geld
voor een nieuwe trom. Het bestuur heeft besloten de
naam van de gulle gever op de trom te laten vermelden.
Huldiging Jubilaris Sint Antonius-Abt Gilde
Blitterswijck
Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 23 januari 2007
werd Martien Gooren gehuldigd voor zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap van het gilde.
Martien is geen onbekende in het gildewezen. Al vijfentwintig jaar staat hij met het koningsschieten onder de
schietboom als schietmeester. Hij was één van de eerste
schutters die een wapenvergunning had. In 1984 schoot
hij zich koning van het gilde en deed dat eveneens in
1999. Op de kringdag in juni 1985 in Well was hij de
eerste gildebroeder van het Sint Antonius-Abt gilde die
een zilveren schildje wist te winnen, en wel een eerste
prijs voor het onderdeel personeelschieten. In 1986
maakte Martien, samen met wijlen Jan Katelaan, de
overheid er op attent voor het binnenhalen van de loterij de Grote Club Actie. Het is nu al twintig jaar een
jaarlijks terugkerende loterij. Het nieuwe schietterrein
kwam in zicht in 1987. Ook hier heeft hij de eerste jaren menig uurtje aan gespendeerd, vooral de beplanting. In 1999 vormde hij met zijn vrouw Thea het boerenbruidspaar van het gilde.
Verder maakte Martien deel uit van het korps dat in
2000 en 2006 bij het NBFS geweerschieten de eerste
prijs wist te behalen, het zilveren kruis! Hij is een gildebroeder die bij alle activiteiten aanwezig is, zowel in het
binnen- als buitenland.
Groot Gaesbeeker Gilde huldigt Marco Engberink
Tijdens de jaarlijkse korpsvergadering in januari 2007
werd Marco Engberink gehuldigd omdat hij inmiddels
vijfentwintig jaar als hoornblazer deel uitmaakt van het
gildekorps van het Groot Gaesbeeker Gilde. Hij kreeg
een zilveren hoornblazer opgespeld door ouderman
René van Hal. Dit nadat René van Hal in een kort
woordje had stil gestaan bij dit heuglijke feit. Deelname
aan het korps betekent wekelijks oefenen en verschillende keren per jaar optreden.
Dat leden het zo lang uithouden betekent iets over de
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sfeer binnen het korps volgens de ouderman. Marco
Engberink is de vijftiende gildebroeder die voor het vijfentwintigjarig lidmaatschap is gehuldigd. Het is in 2007
precies veertig jaar geleden dat het gildekorps is heropgericht en van kostuums is voorzien. Van de commandant kreeg de jubilaris nog een bos bloemen uitgereikt.
Binnen het Soester gilde wordt nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen gildeleden en korpsleden. De
korpsleden zijn de enige die geüniformeerd zijn. Het
gilde kent een apart korpsreglement waarin de voorwaarden voor korpslidmaatschap zijn vastgelegd. Dit
naast de statuten van het gilde waarin de meer algemene bepalingen zijn opgenomen. Het gildekorps telt
meer dan vijftig leden tegen een aantal van zo’n 550
gildebroeders.

Bouw gildehuis vordert
Ondertussen is het gebouw aan de buitenkant bijna helemaal af en klaar. Goed en fijn om met z’n allen zo te
kunnen werken en het resultaat laat dat duidelijk zien.
Tegelijkertijd moet het omliggend terrein in orde gemaakt worden en we hopen dat bij het verschijnen van
dit nummer (juni) alles grotendeels klaar zal zijn.

Het gildehuis, zoals het er in maart 2007 uitzag

Marco Engberink (r.) krijgt door René van Hal de zilveren
hoornblazer opgespeld.
Jubilarissen bij Sint Jacobusgilde Zeeland
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2007 werden twee zilveren gildebroeders gehuldigd. Jan
Bergmans en Gerrit de Louw kregen een zilveren schelp
op de vaste hoedschelp geplaatst en er werd tevens een
oorkonde aan hen uitgereikt.

Erelid bij Gilde Salvator Mundi Oeffelt
Op 7 april 2007 is gildebroeder Ernst van Luyk door
hoofdman Wil Fransen benoemd tot erelid van Gilde
Salvator Mundi. Met een delegatie van het gilde werd
een bezoek gebracht aan het verzorgingstehuis Maartenshof te Cuijk, alwaar Ernst en zijn vrouw al enige
tijd verblijven. Hoofdman Fransen hield een toespraak
waarin hij Ernst bedankte voor zijn inzet en de vele vrijwilligersuren voor het gilde. Ernst was in zijn actieve
jaren een fanatiek schutter en verzorgde jarenlang de
koningsvogels voor het koningschieten. Het gildenwezen en in het bijzonder de discipline geweerschieten,
was voor Ernst meer als een hobby. Hij was bloedfanatiek en de gehele regio kende hem als een zeer deskundige schutter. Hij wist hiermee de meeste prijzen in de
wacht te slepen. Tijdens zijn vijftig jaar lidmaatschap
vervulde Ernst ook de functie van commandant en later van kapitein. Onder zijn leiding wist het gilde veel
prijzen tijdens de diverse gildedagen mee naar huis te
nemen. Gelet op het vijftig jaar lidmaatschap en zijn
grote inzet voor het gilde, heeft het bestuur besloten
gildebroeder Ernst van Luyk te benoemen tot erelid
van het gilde.

Vlnr Jan Bergmans en Gerrit de Louw, vijfentwintig jaar
gildebroeder
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Jaarvergadering op 13 maart
Nadat op de kringjaarvergadering van Land van Cuijk,
de officiële toestemming was gegeven om in de kring
ook gildezusters aan het koningschieten te laten deelnemen, ging de eigen vergadering akkoord om met ingang van dit jaar de gildezusters daartoe in de gelegenheid te stellen. Op tweede pinksterdag, 28 mei 2007,
gebeurde dat voor de eerste keer. Het bestuur heeft
daartoe de dagprocedures en de presentatie opnieuw
moeten vaststellen. Een ander belangrijk punt op de
agenda was de aanvraag voor lidmaatschap van vijf
nieuwe leden, waar van er vier van buiten Zeeland komen. Ze werden alle vijf met grote meerderheid van
stemmen aangenomen.

Ernst van Luyk benoemd tot erelid

BARONIE EN MARKIEZAAT
BARONIE

MARKIEZAAT

Kringonderscheiding voor Anton van Tilborg
Dinsdag 10 april, we zijn nog maar net bekomen van

de eieren van Pasen en wat doet het Sint Willibrordusgilde uit Alphen? Inderdaad eieren eten! De traditie wil
nu eenmaal dat op derde paasdag het schietseizoen geopend wordt. Dit openen gaat gepaard met een aantal
activiteiten waaronder ook het eten van paaseieren.
De eerste activiteit begint om zes uur in de namiddag.
Dan worden de doelen ingewijd door de aanwezige
schutters. Ook de boom buiten wordt met de eerste
pijlen van het nieuwe seizoen beschoten. Na het schieten maken we ons op voor de tweede activiteit namelijk
de gildemis. Aan deze mis gaat meestal een rondwandeling door het dorp vooraf. Maar omdat we dit jaar
niet zoveel tijd hadden, is de rondwandeling overgeslagen en zaten we om zeven uur in de kerk voor de eucharistieviering. Een moment van bezinning, dat werd
afgesloten met een vendelhulde buiten onder de toren,
met de hernieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijk en wereldlijk gezag. Daarna weer in optocht terug naar het gildehuis waar de gekookte eieren op ons
stonden te wachten.
Maar voordat de eieren gegeten konden worden, kwam
eerst het kringbestuur aan het woord. Zij waren, op uitnodiging van de overheid, gekomen om een jubilaris
een onderscheiding van de Kring Baronie en Markiezaat op te spelden. Hoofdman Anton van Tilborg viel
de eer te beurt om deze onderscheiding te ontvangen.
Dit jaar is Anton vijftig jaar gildebroeder, meer dan zesentwintig jaar lid van de overheid en vandaag precies
twintig jaar hoofdman. Verder heeft Anton zich altijd
zeer actief ingezet voor het gilde en doet dit nog steeds.
Getuigen hiervan zijn het gildehuis met terrein, dat
mede door zijn grote inzet gestalte kreeg. Verder is hij
nog dagelijks bezig met het regelen van de bar en vele
andere gildenzaken. Reden genoeg om voor hem een
kringonderscheiding aan te vragen. Deken-schatbewaarder Harrie Bruijns en deken-schrijver Rien de
Krom waren namens de kring afgevaardigd om, na de
gebruikelijke toespraak, de onderscheiding op te spelden en het certificaat te overhandigen. Ook zijn vrouw
Bernadette werd bedankt, omdat zij Anton altijd naar
het gilde heeft laten gaan. Opperdeken Thom van der
Weijden overhandigde haar, namens het gilde, hiervoor
een bloemetje als blijk van dank.
Na dit ingelaste officiële gedeelte werd de ledenvergadering gehouden met de traditionele uitreiking van de
prijzen van de winterverschietingen. De vergadering
werd afgesloten met de traditionele openingstoespraak
door onze opperdeken. En toen kwamen eindelijk de
langverwachte gekookte eieren. En je kunt zeggen wat
je wilt maar ze waren weer lekker! Ad van Gorp, onze
opper eierkoker had weer zijn best gedaan. Nadat de
meeste eieren op waren, werd het tijd de hoed af te
doen, de jas wat losser te maken, een drankje te bestellen en gezellig wat te keuvelen, terugkijkend op een gen
slaagde opening van het nieuwe schietseizoen.

Driemaandelijks tijdschrift over de Noord-Brabantse schuttersgilden

Gildekleintje
Te koop aangeboden:
Mooie verzameling van 65 boeken over Brabant
plus twee ingebonden Katholieke Illustraties
(1903 en 1908)
Vraagprijs 1 250,Tel. 0485-312666

63

Anton en Bernadette

In Memoriam
08 In Memoriam / 2007 afl.2
Quirien van Roessel, Sint Antonius
Beek en Donk (Peelland)
Op 7 maart 2007
kreeg het Sint Antoniusgilde
het
bericht dat erelid
Quirien van Roessel
onverwacht
was
overleden.
Toen het gilde in
1978 gereactiveerd
werd, trad Quirien
Quirien van Roessel
toe als gildebroeder en werd dekenschrijver. Deze functie heeft hij bijna
vijfentwintig jaar met veel inzet bekleed.
Hij was ook zilverdrager maar moest
wegens gezondheidsredenen er mee
stoppen. Voor zijn grote verdiensten is
hij toen in 2005 tot erelid benoemd.
We hebben afscheid moeten nemen van
een echte Brabantse mens, bescheiden,
gemoedelijk en oprecht. Een fijne gildebroeder.
Piet Leermakers, Sint Hubertus Berkel
(Maasland)
Op 27 november
2006 is erelid Piet
Leermakers overleden.
Lange tijd is hij
lid geweest van de
overheid, waarvan
zes jaar dekenschrijver. Hij kreeg
bij zijn veertigjarig
lidmaatschap een
Piet Leermakers
koninklijke onderscheiding. In 1984 werd hij benoemd
tot erelid.
Omdat hij negentig werd en ook nog
eens zeventig jaar gildebroeder was,
mocht hij in oktober nog een herinneringsspeld ontvangen.
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Frits van Rixtel, Sint Leonardus Beek
en Donk (Peelland)
Voor de vijfde
keer in een bestek
van enkele jaren
werd het gilde Sint
Leonardus Beek
en Donk geconfronteerd met het
droeve bericht dat
er een gildebroeder was overleden.
5 april 2007 overFrits van Rixtel
leed gildebroeder
Frits van Rixtel. Vanaf 1952, dus 55
jaar, heeft Frits ons gilde gediend. Eerst
als secretaris, toen vijfendertig jaar penningmeester en hij was vijftig jaar actief
als vendelier. Hij stond als het ware aan
de wieg toen het Sint Leonardusgilde

weer naar buiten trad. De laatste tijd
vervulde hij nog de taak van kapelmeester. In 1992 kreeg Frits een koninklijke
onderscheiding voor zijn actieve deelname aan het verenigingsleven in Beek
en Donk. Hij werd ook benoemd tot
erebestuurslid van het Sint Leonardusgilde. Van de kringvoorzitter kreeg Frits
het zilveren schild van verdiensten als
blijk van waardering voor al hetgeen hij
gedaan had voor het gildewezen en in
het bijzonder voor het Sint Leonardusgilde.
Piet Gijsbers, Sint Willibrordus
Casteren (Kwartier van Oirschot)
Op 9 december
2006 overleed na
een
langdurige
ziekte toch nog
vrij plotseling Piet
Gijsbers (66). Piet
was lid sinds 1968.
Hij sukkelde al enkele jaren met zijn
gezondheid, maar
was toch altijd aanPiet Gijsbers
wezig wanneer zijn
gezondheid dit toeliet.
Wim van den Broek, Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament
Dommelen (Kempenland)
Op 4 maart 2007
is Wim van den
Broek (74) overleden. Wim was
vanaf 1994 lid van
het
Dommelse
Sint Martinusgilde.
Binnen het gilde
had hij de functie
van zilverdrager, en
stond altijd klaar
Wim van den Broek
met zijn grappen
en humor. Hij was eenvoudig en geïnteresseerd in iedereen. Zijn grote hobby
was zijn paarden.
Peter Boerboom, Onze Lieve Vrouwe
Eersel (Kempenland)
In maart 2007
overleed
Peter
Boerboom (72).
Peter was ouderling van het gilde
vanaf 1995. Hij
heeft het gilde een
prachtig ouderlingenschild geschonken. Drie jaar was
hij koning. Hij was
Peter Boerboom
een zo genaamde
’schoppenkoning’, wat ook tot uiting
komt in zijn koningsschild. Omdat de
vogel er destijds niet af wilde gaf Peter
een trap tegen de schutsboom, vandaar.
Peter was schutter voor zowel de vriendenschutters als de Kempenschutters.

Hub Spoorenberg, Sint-Catharina
Eindhoven-Stad (Kempenland)
Op maandag 5
maart 2007 moest
het gilde afscheid
nemen van zijn
oudste gildebroeder Hub Spoorenberg(93), die na
een kort ziekbed
op 28 februari was
overleden.
Hub
werd op 14 februHub Spoorenberg
ari 1966 geïnstalleerd en was daarmee niet alleen in jaren, maar ook als gildebroeder een van
onze oudste leden. Vorig jaar hebben we
Hub nog mogen huldigen met zijn veertigjarig gildebroederschap.
Bij die gelegenheid werd hij onderscheiden met het zilveren schild van Kring
Kempenland.
Dolf Vorster, Sint Joris en Sint Sebastiaan Enschot (Maasland)
In Tilburg is op 19
januari 2007 Dolf
Vorster (89) overleden.
Dolf was lid van
het gilde Sint Joris
en Sint Sebastiaan
vanaf 26 februari
1977 en maakte tot
1994 deel uit van
de overheid als
Dolf Vorster
dekenschatbewaarder, hij was zeer nauwgezet en ’op de
penning’ zoals dat heet. Een gildebroeder van de oude stempel, in zijn laatste
jaren beperkt door zijn hoge leeftijd
maar was bijvoorbeeld op de teerdag
nog graag aanwezig.
Louis Goorman, Onze Lieve Vrouwe
Eersel (Kempenland)
Louis (65) was een
gewaardeerd lid,
sinds 1995 van het
gilde. Hij overleed
in november 2006.
Elke
woensdagavond was hij vaste
gast in de gildekamer. Gedurende
drie jaar was hij
koning. Hier was
Louis Goorman
hij heel trots op.
Louis was schutter, en nam deel aan het
vriendenschieten, en aan het Kempenschieten.
Gerda Vogels-Swinkels, Sint Catharina
Hilvarenbeek (Kwartier van Oirschot)
Op 9 februari 2007 is gildezuster Gerda
Vogels-Swinkels (73) na een hartoperatie plotseling overleden. Zij was zevenentwintig jaar lid van het gilde. Vele
jaren heeft zij als gildezuster zich zeer
sterk gemaakt voor de vrouw binnen het
gilde.

Ook schoot zij goed en behaalde mooie
punten bij onderlinge wedstrijden en op
gildedagen. De taak van deken-schrijver
heeft zij enkele jaren uitgevoerd.
Janske Beex, Sint Sebastiaan
Hoogeloon (Kwartier van Oirschot)
Op 14 maart 2007 overleed gildezuster
Janske Beex (89) na een kort ziekbed.
Ondanks het feit dat haar man al ruim
dertig jaar eerder overleed bleef zij altijd
nauw betrokken bij het gilde.
Christ Merkx, Sint Joris Hooge Mierde
(Kwartier van Oirschot)
Op 3 januari 2007
hebben wij afscheid
moeten nemen van
onze gewaardeerde
gildebroeder Christ
Merkx (55). Hij
overleed aan een
kortstondige doch
fatale ziekte. Christ
was tweeëntwintig
Christ Merkx
jaar lid, waar van
een aantal jaren
als tweede deken. Bovendien was hij als
fanatiek schutter en voorzitter van de
schietcommissie een erg gewaardeerde
persoonlijkheid.
Theo Sijbers, Sint Hubertus Leur
(Baronie & Markiezaat)
Moegestreden is
22 april 2007 Theo
Sijbers (78) overleden.
Hij is twee keer
koning
geweest
van 1990-1992 en
1996-1998.
Theo zal worden
herinnerd als een
Theo Sijbers
vriendelijke en warme gildebroeder.
Jan Verberne, Sint Antonius Abt Lierop
(Peelland)
Op 20 februari
2007 is Jan Verberne ( 79) overleden.
Hij was sinds 1945
lid van het gilde.
Midden jaren zeventig tot begin
jaren tweeduizend
was Jan geüniformeerd lid (piekenier). Hij stelde
Jan Verberne
zich altijd voor de
meest uiteenlopende activiteiten beschikbaar. Ook onderhield hij schietterrein de Roovere en was enkele keren lid
van de kascommissie.
Piet van Eijk Jzn, Sint Antonius Abt
Lierop (Peelland)
Piet van Eijk ( 81) is 24 februari 2007
overleden. Hij werd in 1941 lid en was
een van de jongere gildebroeders, die

na de Tweede Wereldoorlog het gilde nieuw leven inblies. Piet was ook
de grote animator
voor de schietsport.
Hij was overheidslid van 1952 tot en
met 1973 en van
1961 tot en met
1963 hoofdman.
Piet van Eijk
Hij was ook nog
eens koning in de jaren 1950-1952 en
1958-1960. Voor zijn verdiensten in
het gildegebeuren en speciaal voor de
schietsport, werd hij 1991 vereerd met
een kringonderscheiding.
Sjef Berkers, Sint Antonius Abt Lierop
(Peelland)
Sjef Berkers ( 81)
overleed op 4 maart
2007. Hij werd in
1987 lid. Dit om
zijn kinderen en
kleinkinderen de
mogelijkheid
te
geven ook lid te
worden van het familiegilde van Sint
Antonius Abt.
Sjef Berkers
Johan van Schijndel, Sint Lambertus
Maren-Kessel (Maasland)
Op 16 februari
2007 is Johan van
Schijndel (96) na
een kortstondige
ziekte rustig ingeslapen.
Johan
was 80 jaar!! een
bijzonder gewaardeerd lid. Jarenlang
was hij overheidslid
en keizer. Redenen
Johan van Schijndel
genoeg om hem tot
erelid te benoemen. Mede voor zijn gildewerk ontving hij in 2001 een koninklijke onderscheiding tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau, dit bij gelegenheid
van het 475-jarig bestaan van het gilde.
Jan Smetsers, Sint Sebastiaan Oirschot
(Kwartier van Oirschot)
Op 22 februari 2007 is gildebroeder Jan
Smetsers (77) in zijn slaap overleden.
Jan was sinds 2000 lid, maar had een
veel langer gildeverleden achter zich. Al
in 1956 schoot Jan zich koning van het
gilde van Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus te Wintelre. Na langere
tijd buiten Oirschot te hebben gewoond
pakte Jan bij terugkomst in Oirschot de
gildedraad weer op. Jan was een gildebroeder die tijdens gildeactiviteiten zijn
bijdrage leverde, maar zich daarbij niet
op de voorgrond plaatste.
Jan Marinus, Sint Jorisgilde Vlokhoven
(Kempenland)
Dinsdag 1 mei jl. bereikte ons het droe-

ve bericht van het
overlijden van onze
zeer gewaardeerde
gildebroeder, regerend-deken en dekenschrijver
Jan
Marinus. 17 mei
zou hij 50 jaar getrouwd zijn met
zijn Annie. Hij had
de kaarten al geJan Marinus
schreven voor hun
50-jarig huwelijksfeest, dat zij wilden
geven in zijn geliefde gildehuis op Bokt.
Zijn grootste hobby was het gilde. Hij
was de organisator, stimulator en bouwer van het gilde. Voor zijn vele verdiensten heeft Jan vorig jaar uit handen
van de kring secretaris, het zilveren
schild van Kring Kempenland ontvangen en namens de gemeente eindhoven,
de zilveren medaille voor het vrijwilligerswerk.
De meesten kennen hem als schutter.
Hij heeft menige strijd gestreden onder
de ’schutsboom’ met het geweer.
Bart Willems, O.L. Vrouw West- en
Middelbeers (Kwartier van Oirschot)
Geheel onverwacht overleed Bart Willems (62) op 24 oktober 2006 aan een
hartstilstand. Hij was evenals zijn maatje, Liesbeth een gewaardeerd gildelid.
Hij stond altijd klaar als er gewerkt
moest worden. Bart was ook lid van het
gilde Sint Sebastiaan Westelbeers.
Mogen zij allen rusten in vrede

n
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Streepkant 4
5476 KP Vorstenbosch
Tel.: (0413) 368278
Mob.: (06) 12946405
E-mail: gildetrom@tamboerke.nl
www.tamboerke.nl

Geluid
Onderzoek

&

Ing. G.F.C. (Gerald) van Grunsven
Buitenpas 2
5384 RL Heesch

Trillingen
Advies

gerald.van.grunsven@hetnet.nl
0412 - 452778
0618 - 303107

Goud en zilversmederij
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v.o.f.
Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver

Vaandels, Vendels en Vlaggen

Joke Willigers
Zand 33, 5757 RX Liessel
Tel.: (0493) 34 25 68 Fax (0842) 25 21 71
jwilligers@planet.nl www.vlag-mast.nl

HUTTE
C
S

GILDE- E
N

ZILVER
RS

Uw totaal
pakket
leverancier
voor
het gilde

JUWELIERS - HORLOGES
Enschotsestraat 122
5014 DH Tilburg
Tel.: (013) 511 06 12
Fax: (013) 511 06 13
GSM: 06 22 46 45 58
Internet: www.musicfashion.nl
E-mail: info@musicfashion.nl

DORPSSTRAAT 18
5708 GH HELMOND (STIPHOUT)
TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 55 18 10

Leenderweg 37
5554 CK Valkenswaard
TEL.

040 - 204 24 89

goudsmidbijsterveld@hetnet.nl
www.goudsmidbijsterveld.nl

Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk
Een veelzijdig assortiment
voor schutterij, gilde,
muziek en showband.
Comfortabele uniformen
met een perfecte pasvorm
voor een herkenbare
identiteit en een
stijlvolle
presentatie.
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EXCLUSIEF GILDEWERK
VOOR EEN PERSOONLIJK ACCENT

Seezo Uniformen B.V. St. Janstraat 38 - 7256 BC Keijenborg Gld.
Tel. (0575) 46 16 41. (na 17.00 uur: (0575) 46 19 38). Fax (0575) 46 26 69
info@seezo.nl

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
Agenda
Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer samenvallende gildefeesten. Wij doen nogmaals nadrukkelijk een
beroep op u om dit bij het organiseren van uw gildefeest te
voorkomen. Met overeenstemming tussen de betreffende
kringbesturen en gilden zijn maximaal twee samenvallende
gildefeesten acceptabel. Zie in eerste instantie de lijst van
gildefeesten in het NBFS-vademecum. Een bijgewerkte
lijst van aangemelde c.q. goedgekeurde gildefeesten over
meerdere jaren is bij het federatiesecretariaat te verkrijgen.
GILDEFEESTEN IN 2007
24 juni
Kringdag Baronie en Markiezaat, Cloveniersgilde SintJan de Doper Etten.
01 juli
Kringdag Maasland, Sint.- Lambertusgilde Maren-Kessel.
19 augustus
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Sebastiaangilde
Hoogeloon.
26 augustus
Vrij gildenfeest Sint-Jorisgilde Udenhout.
02 september
NBFS-toernooi geweerschieten bij O.L.Vrouwegilde
Aarle-Rixtel
16 september
NBFS-toernooi VTBS, Sint-Antoniusabtgilde Nuland.
27 oktober
Hoofdliedendag te Den Bosch, opluistering Sint-Jorisgilde Goirle.
GILDEFEESTEN IN 2008
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21 april
Pausmis te Den Haag opgeluisterd door Sint-Willibrordusgilde Bakel.
18 mei
Kringdag Peelland bij Sint-Antoniusgilde Stiphout.
25 mei
Federatief toernooi kruisboog op wip bij Salvator
Mundi te Oeffelt.
01 juni
Jubileumfeest “75 jaar Land van Cuijk”, acht gilden van
en in Boxmeer
01 juni
Kringdag Kempenland, Sint-Joris Zesgehuchten
08 juni
Kringdag Maasland Sint-Hubertusgilde Drunen.

22 juni
Vrij gildenfeest, Sint-Lambertusgilde Vessem.
13 juli
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Brigidagilde
Netersel.
24 augustus
Vrij gildenfeest i.p.v. een kringdag in Land van Cuijk bij
Sint-Antoniusgilde Maashees.
07 september
Landjuweel Oisterwijk.
17 september
NBFS-toernooi V-T-B-S, Heilig Sacramentsgilde Hulsel.
11 oktober
Hoofdliedendag opgeluisterd door Sint-Antonius Abtgilde Deurne.
GILDEFEESTEN IN 2009
24 mei
Federatief toernooi kruisboog op wip bij Sint-Antonius
Abtgilde Deurne.
07 juni
Vrij gildenfeest, Sint-Jorisgilde Goirle.
07 juni
Kringdag Peelland bij Sint-Willibrordusgilde Vlierden
07 juni
Kringdag Kempenland bij Sint Catharinagilde Son
05 juli
Kringdag Maasland bij Sint-Ambrosiusgilde Loon op
Zand.
GILDEFEESTEN IN 2010
16 mei
Jubileumkringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Sebastiaan Westelbeers en Sint-Jorisgilde Middelbeers
13 juni
Vrij gildenfeest, Sint-Monulphus en Gondulphus Knegsel.
GILDEFEESTEN IN 2012
Kringdag Kwartier van Oirschot, gilde O.L.Vrouw en
de H. Willibrordus Wintelre.
(datum nog vast te stellen)

